
1

О БЩИ Н А ДВЕ МО Г И Л И ••••О БЛ АСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
 

Изх. № 324 
 

23.11.2018 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 

четвъртото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.11.2018 година (петък), в 
конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 292/24.10.2018 г., относно: Приемане на 
Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/05.11.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична общинска собственост. 

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

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

сигурност, екология и други дейности”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 299/07.11.2018 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/09.11.2018 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология 

и други дейности”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/13.11.2018 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация град 
Две могили. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/14.11.2018 г., относно: Участие 
на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на Университетска 
болница за активно лечение „Канев” АД. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/15.11.2018 г., относно: 

Отдаване под наем на помещение, част от имот – публична общинска собственост. 
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/15.11.2018 г., относно: Вземане 
на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство на труда и 
социалната политика. 

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

финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 313/15.11.2018 г., относно: 
Определяне състав на комисия за проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 
служителите по кметства към общинска администрация Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/15.11.2018 г., относно: 

Одобряване на промяна в структурата на дейностите към общинска администрация Две могили. 
Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 322/21.11.2018 г., относно: 

Изменение на Решение № 723, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 35 от 
23.02.2018 г. за приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили и 
определяне начина на ползване на дървесината. 

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

гори”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/16.11.2018 г., относно: 

Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 
собственост на Община Две могили за 2019 г. и определяне начина на ползване и начална цена 
на дървесината. 

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

гори”. 

 13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/19.11.2018 г., относно: 

Информация за състоянието и постигнатите резултати от участието на самодейните състави в 
различни фестивали и събори през 2018 г. 
 Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/19.11.2018 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.12.2018 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2018 година  

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 323/21.11.2018 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Острица. 
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/09.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Антонова Христова за раждане на второ 
дете – Нико Христов Христов. 

Докладва: Светлана Цветанова – 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. № 318/20.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Рашко Петров Рашков, живеещ в село 
Широково. 
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Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/21.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Янков Йорданов и Данка Бонкова 
Йорданова, живеещи в гр. Две могили.  

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

социални дейности”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/21.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Величков Маринов и Севда Милкова 
Маринова, живеещи в гр. Две могили.  

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

дейности”. 

20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 307/14.11.2018 г., относно: 

Избор на Председател на Общински съвет – Две могили. 
Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 309/14.11.2018 г., относно: 

Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 
Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

22. 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 23.11.2018 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) 


