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ОБ Щ И Н А  Д ВЕ  МО Г И Л И О Б Л АСТ  Р У 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. № 331 

 

23.10.2020 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 

тринадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.10.2020 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/01.09.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци 

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”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 300#1/18.09.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

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

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/09.10.2020 г., относно: 

Промяна на административния адрес на Кметство село Могилино. 

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

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

4. Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 313/13.09.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост” в град Две могили за 2019 г. 

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

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

политика”. 
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5. Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 314/13.09.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в град Две 

могили за 2019-2020 г. 

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

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

политика”. 

 6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/14.10.2020 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

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

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/14.10.2020 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

Община Две могили за 2021/2022 г. 

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

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

политика”. 

 8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/15.10.2020 г., относно: 

Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две 

могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г. 

 Докладва: Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 319/16.10.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 

20184.146.270 по КККР на гр. Две могили. 

 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”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/16.10.2020 г., относно: 

Допълнение на приложение 6 по т. 9 от Решение № 48 прието с Протокол № 4/31.01.2020 г. 

Докладва: Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/19.10.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Две 

могили. 

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

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 322/19.10.2020 г., относно: 

Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 

собственост на Община Две могили за 2021 г. и определяне начина на ползване и начална цена 

на дървесината. 

 Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 324/20.10.2020 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2021 г. 
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Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 325/20.10.2020 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2021 година. 

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

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

политика”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 326/20.10.2020 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решение № 33 по Протокол № 3/20.12.2019 г. 

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

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 327/20.10.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.10.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година.  

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 328/20.10.2020 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 трето тримесечие на 2020 година. 

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

финанси”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 329/22.10.2020 г., относно: 

Информация за дейността на Кметския наместник на Кметство село Острица за периода 

01.10.2019 г. до 01.10.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Мюймюнова Феимова за раждане на 

първо дете – Керим Ферди Керимов. 

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”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Кънчева Христова за раждане на първо 

дете – Иван Ясенов Иванов. 

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”. 
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21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтян Реджебова Юсеинова за раждане на 

първо дете – Ая Айлин Недретова. 

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”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова за раждане на второ 

дете – Берин Феимова Керимова. 

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”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/13.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Расимова Исмаилова за раждане на 

второ дете – Дилек Исмаилова Азисова. 

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”. 

24. 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 23.10.2020 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. 

     

 

 

Зам.-председател на Общински съвет – Две могили: 

   

  

     _____________________ (Мехмед Селманов Чолаков) 


