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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. № 326 
 

27.09.2019 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 петдесет и шестото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 04.10.2019 година (петък), в конферентната 
зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/13.09.2019 г., относно: 

Одобряване на актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за 
периода 2020 – 2022 г. 

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 306/10.09.2019 г., относно: 
Формиране на паралелка в VIII клас на гимназиален етап на образование под норматива за 
минимален брой ученици и маломерни паралелки за учебната 2019/2020 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/17.09.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – частна 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”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/17.09.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с 
рег. № Р 7650 РК, автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 АК и автобус и автобус за 
нуждите на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар 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. № 310/17.09.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – автобус марка  „Пежо Боксер” с 
рег. № Р 5594 РХ за нуждите на Детска градина „Първи юни” с. Баниска. 

Докладва: Румен Марков – председател 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. № 311/17.09.2019 г., относно: Даване 
на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, финансира от 
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ВиК оператора през 2018 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на 
Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) 
и оператора ВиК ООД-Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/18.09.2019 г., относно: Промени 

по бюджета на Община Две могили към 01.10.2019 г. и актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2019 година. 

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

8. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 317/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Две могили”. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
9. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 318/25.09.2019 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Баниска”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
10. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 319/25.09.2019 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Кацелово”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
11. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 320/25.09.2019 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Помен”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
12. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 321/25.09.2019 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Чилнов”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
13. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 322/25.09.2019 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Батишница”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 325/26.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Острица”. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/24.09.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлен Исмаил Невенова за раждане на второ 
дете – Мелис Секчин. 

Докладва: Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/24.09.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Володева Павлова за раждане на 
първо дете –Виктория Викторова Йорданова. 

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

социални дейности”. 

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

17. 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 27.09.2019 г. 
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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) 


