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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obshtina@dvemogili.bg 

 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
             тел. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 190 
 

22.06.2018 г. 
 

ДО 
 

Г-н (г-жа) ................................................. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

П О К А Н А 
 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на тридесет и деветото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 29.06.2018 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 145/14.05.2018 г., относно: 

Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 

Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две 

могили за 2017 г.  

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 168/08.06.2018 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 

към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

3. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 171/13.06.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 

01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 172/14.06.2018 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация за периода от 01.11.2017 г. до 31.05.2018 г.  

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 173/14.06.2018 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – Товарен автомобил „Дачия 

докер”, с рег. № Р 7481 КВ и лек автомобил „Фолксваген джета”, с рег. № Р 2316 АХ за 

нуждите на ОП „Обществено хранене”. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 
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6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 174/14.06.2018 г., относно: 

Продажба на имот частна общинска собственост в град Две могили. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 175/14.06.2018 г., относно: 

Отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост в землището на с. Каран 

Върбовка. 

Докладва: Ивайло Иванов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 176/15.05.2018 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 177/15.06.2018 г., относно: 

Приемане на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и 

резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

10. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 178/18.06.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през 

учебната 2017-2018 г.  

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 179/18.06.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 2017/2018 

учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 180/18.06.2018 г., относно: 

Включване на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили в Списъка на средищните детски 

градини в Република България за учебната 2018/2019 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 189/21.06.2018 г., относно: 

Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен 

пчелин. 
Докладва: Севгюл Юмерова – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 169/12.06.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емине Велиева Юсеинова за раждане на второ 

дете – Азар Юсеин Насуф. 

Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/12.06.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Юзлем Недрет Ахмед за раждане на второ дете – 

Нелин Ахмед Ахмед. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/20.06.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емял Джан Адем за раждане на първо дете – 

Валерия Петрова Валентинова. 

Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/20.06.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Зелиха Зюлкярова Раимова за раждане на второ 

дете – Сонер Ибрахимов Юсеинов. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 187/20.06.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Хюлия Сунаева Илмиева за раждане на второ 

дете – Седат Илмиев Веждиев. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 188/21.06.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ергюнай Себахатинова Ахмедова за раждане на 

второ дете – Селин Алдинаева Ахмедова. 

Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

20. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Две 

могили и са на Ваше разположение от 22.06.2018 г. 
 

Уведомявам ви, че на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА сте длъжен да участвате 

в заседанията на Общинския съвет. Освобождаването ви от работа е уредено в чл. 34, ал. 3 

от ЗМСМА. 

     

Председател на Общински съвет – Две могили: 

    

 

     ______________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


