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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. № 362 
 

22.11.2019 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 второто заседание, 
което ще се проведе от 9.00 часа на 29.11.2019 година (петък), в конферентната зала на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 343/14.11.2019 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 

третото тримесечие на 2019 година. 

Докладва: Христина Ефтимова – Общински съветник. 

2. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 346/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представители от Община Две могили в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

Докладва: Бисер Йончев – Общински съветник. 

3. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 347/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител на Общинския съвет в Община Две могили в Областния съвет за 

развитие на Област Русе. 

Докладва: Ивайло Димитров – Общински съветник. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на В и К – ООД Русе. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Общински съветник. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на АДО – „Дунав”. 

Докладва: Ивайло Пенев – Общински съветник. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 350/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в “Регионална енергийна агенция – Русе” – 

юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. 

Докладва: Галя Додева – Общински съветник. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/15.11.2019 г., относно: 
Определяне състава на Местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд. 

Докладва: Соня Нечева – Общински съветник. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/15.11.2019 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на 

кметства. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Общински съветник. 
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9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 353/15.11.2019 г., относно: 
Изменение на Решение № 426, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 21 от 

22.12.2016 г. относно приемане на структурата и числеността на общинска администрация Две 

могили и дейностите към нея, посл. изм. с Решение № 879 по Протокол № 44 от 30.11.2018 г. на 

Общински съвит Две могили. 

Докладва: Румен Марков – Общински съветник. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/15.11.2019 г., относно: 
Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство на 

труда и социалната политика. 

Докладва: Христина Ефтимова – Общински съветник. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/19.11.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.12.2019 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2019 година. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Общински съветник. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 357/19.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител от Община Две могили в Националната Асоциация на 

Председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС). 

Докладва: Ахмед Недрет – Общински съветник. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 358/19.11.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – товарен автомобил Форд Ф150 на 

РСПБЗН – Русе. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Общински съветник. 

14. 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 22.11.2019 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) 


