
О БЩ ИН А  Д В Е  МО ГИ Л И••••  О БЛ А С Т  Р У С Е  
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VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 416 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 21/22.12.2016 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 

620 от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Приема График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 

информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2017 година, както 

следва: 

№ Дата на 

заседанието 

Представяне на отчети и информации на 

редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2017 година 

Отговаря 

1. 20.01.2017 г. 

27.01.2017 г. 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в Община Две 

могили през 2016 г. 

Кмет община 

  2. Приемане на бюджета на Община Две могили за 

2017 година. 
Кмет община 

  3. Информация относно работата на общинската 

администрация по административното обслужване 

на физическите и юридическите лица през 2016 г. 

Кмет община 

  4. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за второто шестмесечие на 2016 

г. 

Кмет община 

  5. Отчет за развитието на спорта в Община Две 

могили през 2016 г. и перспективите за развитието 

му в Община Две могили за 2017 г. 

Кмет община 

  6. Приемане на спортен календар на Община Две 

могили за 2017 г. 
Кмет община 

  7. Приемане на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 

2017 г. 

Кмет община 

  8. Информация за дейността на Домашния 

социален патронаж през 2016 година 
Управител  

ОП 

  9. Доклад за изпълнение на Програмата за 

управление на Община Две могили за мандат 2015-

2019 г. за 2016 година. 

Кмет община 

    



2. 17.02.2017 г. 

24.02.2017 г. 

1. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза 

за период 2018– 2020 година. 
Кмет община 

  2. Отчет за изпълнение на плана за действие на 

Община Две могили в изпълнение на Областната 

стратегия за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация за 2016 г.  

Кмет община 

  3. Информация за спазването на транспортната 

схема в Община Две могили през 2016 г. 
Кмет община 

  4. Отчет за изпълнение на Общинския план за 

младежта за 2016 г. 
Кмет община 

  5. Приемане на Общински план за младежта за 

2017 г. 
Кмет община 

  6. Отчет за изпълнение бюджета на Общинския 

съвет през 2016 година 
Председетел Общ. 

съвет 

  7. Даване на съгласие за ползване на общинските 

мери и пасища за отглеждане на животни. 
Кмет община 

  8. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в 

Община Две могили за период от 2 години. 

Кмет община 

    

3. 24.03.2017 г. 

31.03.2017 г. 

 

1. Отчет за състоянието на обществения ред и 

противодействие на престъпността на територията 

на Община Две могили през 2016 година. 

Началник 

РПУ 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 

Чилнов през последната година и проблемите, 

които той среща при изпълнение на задълженията 

си.  

Кмет кметство 

  3. Доклади на Читалищата в Община Две могили за 

осъществените читалищни дейности и 

изразходваните от бюджета средства през 

предходната година в изпълнение на Програмата за 

развитие на читалищната дейност през 2016 г.  

Председател 

Читалищно 

настоятелство 

  4. Отчет за изпълнение на Програмата за 

управление на дейностите по отпадъците на 

Община Две могили за 2016 година. 

Кмет община 

  5. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване 

на околната среда през 2016 г. 
Кмет община 

  6. Годишен Доклад за изпълнението на Общинския 

план за развитие на Община Две могили за 2016 г. 
Кмет община 

  7. Отчет за изпълнението на Програмата за 

развитието на туризма на територията на Община 

Две могили за 2016 г. и перспективи за 2017 г. 

Кмет община 

  8. Приемане на Годишен план за дейностите по 

подкрепа на личностното развитие в Община Две 

могили за 2017 г. 

Кмет община 

    

4. 28.04.2017 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската програма за 

закрила на детето за 2016 г. и Приемане на 

Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 

Председател 

комисия 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за 

развитие на социални услуги за деца и възрастни в 

Община Две могили през 2016 г. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село Кмет кметство 



Баниска през последната година и проблемите, 

които той среща при изпълнение на задълженията 

си. 

  4. Информация за дейността на ТД „Черни Лом 

2008” ЕООД – град Две могили през 2016 г. и на 

Годишния финансов отчет за същата година. 

Управител 

ТД 

  5. Приемане на Програма за развитието на туризма 

на територията на Община Две могили за 2017 г.  
Кмет община 

  6. Информация за дейността на специализираното 

звено КООРС в Община Две могили през 2016 г. и 

насоки за работа през 2017 г. 

Кмет община 

  7. Информация за дейността на финансовия 

контрольор през 2016 г. 
Кмет община 

    

5. 19.05.2017 г. 

26.05.2017 г. 

 

1. Отчет за състоянието на гробищните паркове на 

територията на Община Две могили, съгласно 

изискванията на Наредба № 22 за управлението и 

поддържането на гробишните паркове, 

погребването и пренасянето на покойницина 

територията на Община Две могили, област Русе. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 

Бъзовец през последната година и проблемите, 

които той среща при изпълнение на задълженията 

си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за дейността на „Център за 

обществена подкрепа” град Две могили. 
Управител 

ЦОП 

  4. Осигуряване на дърва за огрев на общински и 

обществени учреждения за отоплителен сезин 2017 

– 2018 г. и определяне на продажна цена на дърва 

за огрев за населението на Община Две могили. 

Кмет община 

  5. Информация за резултатите от дейността в ДЯ 

„Радост”, град Две могили за периода от месец 

септември 2016 г. до месец май 2017 година. 

Управител 

ДЯ 

    

6. 16.06.2017 г. 

23.06.2017 г. 

1. Отчет за дейността на обществения посредник, 

действащ на територията на Община Две могили за 

първото полугодие на 2017 г. 

Обществен 

посредник 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 

Кацелово през последната година и проблемите, 

които той среща при изпълнение на задълженията 

си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за резултатите от дейността в ДГ 

„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през 

учебната 2016-2017 г. и проблемите, които стоят 

пред нея. 

Директор 

ДГ 

  4. Информация за резултатите от дейността в ДГ 

„Първи юни”, село Баниска през учебната 2016-

2017 г. и проблемите, които стоят пред нея. 

Директор 

ДГ 

  5. Отчет за дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за периода от 

01.11.2016 г. – 30.04.2017 г.  

Председетел Общ. 

съвет 

    

7. 21.07.2017 г. 

28.07.2017 г. 

1. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за първото шестмесечие на 2017 
Кмет община 



г. 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 

Каран Върбовка през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение на 

задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за резултатите от дейността в СУ 

„Св.св. Кирил и Методий”, град Две могили през 

учебната 2016-2017 г. и проблемите, които стоят 

пред него. 

Директор 

СУ 

  4. Информация за резултатите от дейността в ОУ 

„Христо Ботев”, село Баниска през учебната 2016- 

2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Директор 

ОУ 

  5. Информация за резултатите от дейността в ПГСС 

„К. А. Тимирязев”, град Две могили през учебната 

2016-2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Директор 

ПГСС 

  6. Отчет за резултатите от дейността в 

ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 

могили през учебната 2016-2017 г. и проблемите, 

които стоят пред него. 

Директор 

ЦПЛРИСКИОНИС 

    

8. 18.08.2017 г. 

25.08.2017 г. 

1. Отчет за изпълнение бюджета на Общинския 

съвет през първото полугодие на 2017 година 
Председетел Общ. 

съвет 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 

Помен през последната година и проблемите, които 

той среща при изпълнение на задълженията си. 

Кмет на кметство 

  3. Отчет за дейността на Сдружение с обществена 

полезна дейност „Обединен спортен клуб по тенис 

на маса, плуване, бадмингтон, петанка – Две 

могили”. 

Кмет община 

  4. Информация за дейността на Общинско 

предприятие „Обществено хранене” за първото 

полугодие на 2017 г. 

Управител 

ОП 

  5. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и 

слети паралелки в сектор „Образование” за 

учебната 2017/2018 г. на територията на Община 

Две могили 

Кмет община 

    

9. 15.09.2017 г. 

29.09.2017 г. 

1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 

Могилино през последната година и проблемите, 

които той среща при изпълнение на задълженията 

си. 

Кмет кметство 

  2. Информация за дейността на „Защитено 

жилище” в село Могилино. 
Управител 

  3. Отчет за изпълнение на Общинската програма за 

установяване на контрола върху кучешката 

популация на територията на община Две могили, 

област Русе  

Кмет община 

  4. Информация за състоянието, обезпечеността от 

индивидуални средства за защита и готовността на 

Постоянната комисия за защита на населението от 

бедствия, аварии и катастрафи в община Две 

могили. 

Кмет община 

  5. Информация за изпълнението на бюджета на 

Общината, сметките за средства от Европийския 

съюз и останалите показатели за  2016 година. 

Кмет община 



    

10. 20.10.2017 г. 

27.10.2017 г. 

1. Приемане на Информация за дейността на 

„Център да настаняване от семеен тип” в град Две 

могили. 

Управител 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство село 

Острица през последната година и проблемите, 

които той среща при изпълнение на задълженията 

си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за готовността за почистване на 

общинската пътна мрежа на Община Две могили за 

зимния период. 

Кмет община 

  4. Приемане на план за ползване на дървесина в 

Община Две могили за 2018 г. и определяне начина 

на ползване на дървесината 

Кмет община 

  5. Информация за състоянието на общинския 

поземлен и горски фонд в Община Две могили. 
Кмет община 

  6. Отчет за дейността на Сдружение с обществена 

полезна дейност „ФК Две могили” за 2016 г. и 

перспективи за развитие през 2017 г. 

Кмет община 

    

11. 17.11.2017 г. 

24.11.2017 г. 

1. Информация за работата на Отдел „Местни 

данъци и такси” в общинска администрация град 

Две могили. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Кметски наместник село 

Широково през последната година и проблемите, 

които той среща при изпълнение на задълженията 

си. 

Кметски 

наместник 

  3. Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност на Община Две могили за 

2018 г. 

Кмет община 

  4. Приемане на Културен Календар на Община Две 

могили за 2018 г. 
 

    

12. 15.12.2017 г. 

22.12.2017 г. 

1. Отчет за дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за периода от 

01.05.2016 г. – 30.10.2016 г.  

Председетел Общ. 

съвет 

  2. Отчет за дейността на Кметски наместник село 

Пепелина през последната година и проблемите, 

които той среща при изпълнение на задълженията 

си. 

Кметски 

наместник 

  3. Информация за резултатите от участието на 

Община Две могили през 2016 г. в Проекти по 

различните оперативни програми. 

Кмет община 

  4. Информация за сключените договори в община 

Две могили, основания и постигнати резултати 
Кмет община 

    

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за разглеждане от 

Общинския съвет и други отчети и информации. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 

администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение. 
 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                      (Айдън Карамехмедов) 


