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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. № 67 
 

15.02.2019 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 осмото 
заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 22.02.2019 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Йордан Йорданов и Петко Петков с вх. № 56/12.02.2019 г., 
относно: Опрощаване на задължения на Сдружения на животновъдите – с. Острица и с. 

Могилино към Община Две могили. 
Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/30.01.2019 г., относно: Годишен 

отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015 - 

2019 година за 2018 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/07.02.2019 г., относно: 
Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за второто полугодие на 2018 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/08.02.2019 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2018 г. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 53/11.02.2019 г., относно: Закриване 

на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” село Могилино и 

разкриване на „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания гр. Две могили. 

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

социални дейности”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/11.02.2019 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 

четвъртото тримесечие на 2018 година. 
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Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

7. Докладна записка от Стефан Стефанов с вх. № 58/12.02.2019 г., относно: Приемане 

на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

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

8. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 59/12.02.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Острица. 

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

гори”. 

9. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 60/12.02.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов. 

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

гори”. 

10. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 61/12.02.2019 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 година. 

Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Стефан Стефанов с вх. № 62/12.02.2019 г., относно: Промяна 

в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 63/12.02.2019 г., относно: 
Приемане на Общински план за младежта за 2019 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 64/12.02.2019 г., относно: 
Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 

находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на 

земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2019/2020 година. 

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

гори”. 

14. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 65/12.02.2019 г., относно: Вземане на решение 

за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Изменение план за 

улична регулация /ПУП - ИПУР/ от ОТ 84, през ОТ 85 и ОТ 86 до ОТ 90 по регулационния план 

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”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/14.02.2019 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на 

кметства. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Сабрие Ибрямова Ашимова на 61 г., живееща в 

село Бъзовец, общ. Две могили.  

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

социални дейности”. 

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Ефтимова Първанова на 72 г., живееща в 

гр. Две могили.  

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

социални дейности”. 
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18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Минет Руфат Хасан, живееща в гр. Две могили.  

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

дейности”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия Асенова Яшкова, живееща в гр. Две 

могили.  

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

социални дейности”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 48/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Исуфова Арифова за раждане на първо 

дете – Неджиб Арифов Неджибов. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/08.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Станчева Стойкова за раждане на второ 

дете – Благовест Искренов Иванов. 

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

дейности”. 

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/08.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветомира Христова Ботева за раждане на първо 

дете – Александър Тихомиров Иванов. 

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

дейности”. 

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

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/08.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Шенай Шенасиева Ахмедова за раждане на 

първо дете – Реян Айдън Ремзиев. 

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 15.02.2019 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) 


