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ОБ Щ И Н А  Д ВЕ  МО Г И Л И О Б Л АСТ  РУ С Е 
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. № 271 
 

21.08.2020 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. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 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 

единадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.08.2020 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 239/10.08.2020 г., относно: 
Формиране на маломерни паралелки в гимназиален етап на образование под норматива за 

минимален брой ученици за учебната 2020/2021 година. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

2. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 240/14.08.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 

първото шестмесечие на 2020 г. 

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

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

3. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 242/17.08.2020 г., относно: 
Прекратяване дейността на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни 

заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд град Бяла. 

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. № 243/17.08.2020 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 второ тримесечие на 2020 година. 

Докладва: Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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 5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 244/17.08.2020 г., относно: 
Включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка със 

защитените детски градини в Република България за учебната 2020/2021 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 245/17.08.2020 г., относно: 
Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в Списъка на защитените 

училища в Република България през учебната 2020/2021 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 246/17.08.2020 г., относно: 
Включване на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в Списъка на средищните 

детски градини в Република България за учебната 2020/2021 г.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 247/17.08.2020 г., относно: 
Включване на филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. 

Две могили в Списъка със защитените детски градини в Република България за учебната 

2020/2021 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 248/17.08.2020 г., относно: 
Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили в Списъка на 

средищните училища в Република България през учебната 2020/2021 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 249/17.08.2020 г., относно: 
Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за 

учебната 2020/2021 година на територията на Община Две могили. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 250/17.08.2020 г., относно: 
Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 

Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община 

Две могили за първото полугодието на 2020 г.  

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

финанси”. 

12. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 251/17.08.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за 

периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. включително. 
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Докладва: Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 252/17.08.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост (Хижа „Орлова чука“), намиращ се 

в землището на с. Пепелина, общ. Две могили, област Русе. 

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

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/17.08.2020 г., относно: 
Приемане на Наредба № 31 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Две могили. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба” и 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. № 255/17.08.2020 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: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 256/17.08.2020 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Обществено хранене“ 

на МПС, собственост на ЦНСТ – гр. Две могили. 

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

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 257/17.08.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година. 

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/18.08.2020 г., относно: 
Приемане на Наредба № 30 за условията и реда за използване на спортните обекти, 

собственост на Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/18.08.2020 г., относно: 
Допълване на Решение № 164, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 10 от 

31.07.2020 г. за приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за 

средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 

Община Две могили за 2019 г. 

Докладва: Драгомир Дамянов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 260/18.08.2020 г., относно: 
Вземане на решение за прекратяване на членство на Община Две могили в Сдружение „МИГ 

Лидер на територията на Две могили и Иваново“, ЕИК 175874349. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 
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21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 261/19.08.2020 г., относно:  
Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за 

периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

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

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 267/19.08.2020 г., относно: 
Продажба на недвижим имот частна общинска собственост – „Дворно място“ в с. Кацелово. 

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

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

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 268/19.08.2020 г., относно: 
Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Помен, община 

Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

24. Докладна записка от Ивайло Димитров с вх. № 270/20.08.2020 г., относно: 
Изменение на Решение № 27, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 

3/20.12.2019 г. 

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

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

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 262/19.08.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Манчева Славова за раждане на второ 

дете – Виктор Найденов Славов. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

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

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 263/19.08.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мерлин Бейнурова Ахмедова за раждане на 

първо дете – Емма Сергеева Танчева. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

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

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 264/19.08.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Цанкова Цанева за раждане на първо 

дете – Елия Нердин Неджми. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

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

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/19.08.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова за раждане на 

второ дете – Еда Сунаева Фикретова. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

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

29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 266/19.08.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мейлин Ахмедова Юсеинова за раждане на 

първо дете – Илхан Юсеинов Илханов. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

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

30. 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 21.08.2020 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) 


