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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. № 239 
 

17.08.2018 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 четиридесет и първото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 24.08.2018 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 233/14.08.2018 г., относно: 

Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на Община Две 

могили за учебната 2018/2019 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 224/06.08.2018 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, 

ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, 

област Русе за второто тримесечие на 2018 година. 

Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 225/06.08.2018 г., относно: 

Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 

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

могили за първото полугодието на 2018 г.  

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 227/09.08.2018 г., относно: 

Дейността на  Общинско предприятие „Обществено хранене”за  първото полугодие  на 2018 г. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

5. Докладна записка от Даниела Христова с вх. № 228/09.08.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ОСК Две могили, град Две могили през 

състезателната 2017- 2018г.  

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, 

сигурност, екология и други дейности ”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 229/10.08.2018 г., относно: 

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

01.09.2017 до 31.07.2018г. г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 230/10.08.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Зорница Неделчева Недялкова за раждане на 

първо дете – Краснодара Зорницова Недялкова. 

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

социални дейности”. 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/14.08.2018 г., относно: Промени 

по бюджета на Община Две могили към 01.09.2018 г. и актуализация на плана за капиталовите 

разходи за 2018 година  

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

финанси”. 

9. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 235/15.08.2018 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за 

периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. включително. 

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

гори”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 236/17.08.2018 г., относно: 

Определяне на броя на групите в ДГ „Първи юни” – с. Баниска и ДГ „Св.Св. Кирил и Методий” 

– гр. Две могили. 

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238/17.08.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” – град Две могили за 

учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. 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 17.08.2018 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) 


