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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. № 31 
 

18.01.2019 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 седмото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 25.01.2019 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 363/21.12.2018 г., относно: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне  размера на местните данъци  на 

територията на община Две могили, област Русе. 

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

                    Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/09.01.2019 г., относно: Информация 

относно работата на общинската администрация по административното обслужване на физическите 

и юридическите лица през 2018 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 8/11.01.2019 г., относно: Приемане на 

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

администрация за периода от 01.06.2018 г. до 31.12.2018 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2019 г., относно: Вземане 

решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

за обект: Подземна оптична кабелна мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс 

България“ ЕООД на територията на община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/14.01.2019 г., относно: Информация 

за работата на Кметския наместник на село Пепелина, община Две могили. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/14.01.2019 г., относно: Отдаване под 

наем на помещение, 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”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/14.01.2019 г., относно: Отдаване под 

наем на лекарски кабинет, част от имот – публична общинска собственост. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар 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. № 13/14.01.2019 г., относно: Продажба на 

недвижим имот частна общинска собственост – „Друг вид терен със селищен характер“ в с. 

Пепелина. 

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/14.01.2019 г., относно: Отдаване под 

наем на лекарски кабинет, 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”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/14.01.2019 г., относно: Отдаване 

под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична 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”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/14.01.2019 г., относно: Приемане на 

годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година. 

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

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

дейности”. 

12. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 18/14.01.2019 г., относно: Приемане бюджета на 

Община Две могили за 2019 година. 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

                        Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                        Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

                        Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

                        Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

                        Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/14.01.2019 г., относно: Отчет за 

изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от общинската администрация за 

второто шестмесечие на 2018 година. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/15.01.2019 г., относно: 

Мониторингов доклад на Община Две могили за 2018 година за изпълнението на Областната 

стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 22/15.01.2019 г., относно: Отчет за 

дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и 

непълнолетните - гр. Две могили за 2018 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/16.01.2019 г., относно: Изпълнение 

на съдебно решение за признато право на собственост. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 
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17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 24/16.01.2019 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за 

реализирането на проект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ”, с местонахождение ПИ 

20184.60.381, местност „Пръчкалъка”, община Две могили, област Русе. 

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

                    Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 25/17.01.2019 г., относно: 

Прекратяване на съсобственост между Община Две могили и физическо лице в имот с 

идентификатор 20184.1. 2139 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили. 

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

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/18.01.2019 г., относно: Информация 

за работата на Кметския наместник на село Широково, община Две могили. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/18.01.2019 г., относно: Продажба на 

придаваема площ по улична регулация към имот с идентификатор 20184.1.2937 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Две могили. 

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

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/18.01.2019 г., относно: Продажба на 

придаваема площ по улична регулация към имот с УПИ – I-522 и УПИ- X-523 в кв. 57, по плана на 

с. Баниска, община Две могили. 

Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 30/18.01.2019 г., относно: Провеждане 

на редовно общо заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК" ООД-Русе на 15.02.2019 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/15.01.2019 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Зорница Цанкова Цанева за раждане на близнаци – Тервел 

Янчов Венелинов и Яница Янчова Венелинова. 

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

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

24. 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 18.01.2019 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: 

    

 

     _______________ (Стефан Димитров Стефанов) 


