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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. № 162 
 

12.04.2019 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 петдесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 

19.04.2019 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 91/12.03.2019 г., относно:  Приемане на 

Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 143/08.04.2019 г., относно: Приемане на 

Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 2018 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/08.04.2019 г., относно: Информация за 

дейността на финансовия контрольор през 2018 г. 

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

4. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 145/08.04.2019 г., относно: Информация за 

резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през последната година и проблемите, 

които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 146/08.04.2019 г., относно: Отписване на 

несъбираемо вземане, представляващо дължима наемна вноска по Договор за наем № 371/01.09.2011 г. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 147/08.04.2019 г., относно: Отписване на 

несъбираемо вземане, представляващо дължима наемна вноска по Договор за наем № 372А/01.09.2011 

г. 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 148/08.04.2019 г., относно: Отписване на 

несъбираемо вземане, представляващо дължима наемна вноска по Договор за наем № 263/18.09.2006 г. 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 149/08.04.2019 г., относно: Отписване на 

несъбираемо вземане, представляващо дължима наемна вноска по Договор за наем № 309/10.09.2009 г. 

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 150/08.04.2019 г., относно: Отписване на 

несъбираемо вземане, представляващо дължима наемна вноска по Договор за наем № 310/07.07.2009 г. 

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/08.04.2019 г., относно: Приемане на 

Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Две 

могили за 2019 г. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 154/08.04.2019 г., относно: Отчет за 

изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето 2018 г.  

Докладва: Стоян Гецов – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/08.04.2019 г., относно: Приемане на 

„Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия  за 2020 година в Община Две 

могили”.  

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 156/08.04.2019 г., относно: Приемане на 

Общинска Програма за закрила на детето за 2019 г. в Община Две могили. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 157/08.04.2019 г., относно: Отчет за 

изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2018 година. 

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

дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 158/10.04.2019 г., относно: Промени по 

бюджета на Община Две могили към 01.05.2019 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 

2019 година. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/11.04.2019 г., относно: Предоставяне  

на помещение - част от имот – частна общинска собственост за определен период от време (до края на 

календарната 2020г. или до приключване на административния договор). 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и за 

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

дейности”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 151/08.04.2019 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Даниела Тодорова Цонева за раждане на първо дете – Ивайла 

Даниелова Цонева. 

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

дейности”. 

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/08.04.2019 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Мартина Теодорова Иванова за раждане на първо дете – Александър 

Джулиен Иванов. 

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

дейности”. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 160/12.04.2019 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово за детето и 

Ростислав Валентинов Николов. 

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

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 12.04.2019 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) 


