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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 

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

 

 

Изх. № 401 
 

13.12.2019 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 VІII-мия Общински съвет – Две могили на третото заседание, 

което ще се проведе от 9.00 часа на 20.12.2019 година (петък), в конферентната зала на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

ЧАСТ ПЪРВА: 

1. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 346#1/15.11.2019 г., относно: Приемане на 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

Докладва: Христина Ефтимова – Общински съветник. 

2. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 368/04.12.2019 г., относно: Определяне 

състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 

Докладва: Галя Додева – Общински съветник. 
 

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. 

 ЧАСТ ВТОРА: 
 

3. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 372/04.12.2019 г., относно: Избиране на 

заместник - председател на Общинския съвет.  
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/19.11.2019 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: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359#1/19.11.2019 г., относно: Приемане на 

план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и 

поддържане на териториите за обществено ползване за 2020 г. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 367/03.12.2019 г., относно: Избор на делегат 

и заместник-делегат за отчетно-изборно общо събрание на Сдружение «Толерантност». 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 369/04.12.2019 г., относно: Определяне 

размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за придобит стаж и опит на 

Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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8. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 370/04.12.2019 г., относно: Приемане на 

График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2020 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 371/04.12.2019 г., относно: Приемане на 

График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните 

заседания на Общински съвет – Две могили през 2020 година.  

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 379/06.12.2019 г., относно: Определяне на 

имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане срещу 

природни бедствия и земетресения за 2020 г. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 380/06.12.2019 г., относно: Отдаване под 

наем на част от имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 381/06.12.2019 г., относно: Определяне на 

второстепенните разпоредители с бюджет в Община Две могили. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 384/06.12.2019 г., относно: Предоставяне 

безвъзмездно за управление на движима вещ – лек автомобил „Форд транзит”, с рег. № Р6178ВХ, за 

нуждите на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 385/09.12.2019 г., относно: Приемане на 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и 

биогорива на Община Две могили за периода 2020 – 2023 г.  

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

отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, 

екология и други дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 393/09.12.2019 г., относно: Подпомагане 

на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили за 2019 г. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 394/09.12.2019 г., относно: Програма за 

развитието на читалищната дейност в Община Две могили за 2020 г. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 395/09.12.2019 г., относно: Приемане на 

Културен Календар на Община Две могили за 2020 г. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 396/09.12.2019 г., относно: Промени по 

бюджета на Община Две могили към 31.12.2019 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 

2019 година. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 397/09.12.2019 г., относно: Одобряване на 

структура и численост на общинска администрация Две могили и дейностите към нея, считано от 

01.01.2020 година. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 398/11.12.2019 г., относно: Постъпила 

Молба с вх. № 6012/11.12.2019 г. от Районно мюфтийство – гр. Русе, относно съдействие за 

разширяване на мюсюлманския гробищен парк в гр. Две могили. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, 

екология и други дейности”. 
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21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/04.12.2019 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Анна Атанасова Николова за раждане на първо дете – Симеон 

Венциславов Николов. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”. 

                Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/04.12.2019 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Назмие Юсеинова Сюлейманова за раждане на първо дете – Ведит 

Билгинов Имамов. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”. 

                Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 377/04.12.2019 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова за раждане на второ дете – Теодор 

Александров Петров. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”. 

                Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 378/04.12.2019 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Айлин Сабри Исмаил-Иванова за раждане на първо дете – Аалиа 

Станислав Иванова. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”. 

                Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

25. 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 13.12.2019 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: 

   

  

     ______________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 


