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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИОБЛАСТ РУСЕ 
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. № 145 

 

21.05.2021 г. 

 

ДО 

 

Г-Н БОРИСЛАВ БЪЛГАРИНОВ  

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  

ОБЛАСТ РУСЕ 

 

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 двадесетото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.05.2021 година (петък), в конферентната зала 
на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 139/19.05.2021 г., относно: Участие на 
Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 28.05.2021 г. 

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

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

2. Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 98/13.04.2021 г., относно: 
Приемане на Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет – Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

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

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/11.05.2021 г., относно: Даване на 
съгласие за предаване на активи в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и 
предоставянето им на ВиК ООД-Русе за дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация и 
предоставяне на ВиК услуги на потребителите. 

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

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

4. Докладна записка от Петър Петров с вх. № 127/14.05.2021 г., относно: Информация за 
изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в „Център за обществена 
подкрепа“ – гр. Две могили за 2020 г.  
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Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 128/17.05.2021 г., относно: 
Допълнение на Решение № 323 прието с протокол № 17/26.02.2021 г. 

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”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/17.05.2021 г., относно: Промени 
по бюджета на Община Две могили към 31.05.2021 г. и актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2021 година. 

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

7. Докладна записка от Сетвийе Имамовас вх. № 130/17.05.2021 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за 2020 година. 

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

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/18.05.2021 г., относно: Изменение 
на Решение № 362, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 
19/29.04.2021 г. 

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

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

политика”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 133/18.05.2021 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост. 

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

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/18.05.2021 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост. 

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

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

 11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 138/18.05.2021 г., относно: 

Провеждане на редовно отчетно Общо събрание на ВиК ООД град Русе. 

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

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/21.05.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – лек автомобил „Тойота Корола“, с 
рег. № Р4959ВТ. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/18.05.2021 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Станислава Тодорова Манева за раждане на второ дете – 
Кремена Галинова Стефанова. 

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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14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/18.05.2021 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Белослава Георгиева Георгиева за раждане на второ дете – 
Магдалена Цаниславова Маринова. 

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”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 137/18.05.2021 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Инджиля Ахмедова Юмер за раждане на първо дете – Атлас 
Йомероглу. 

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”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/19.05.2021 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Веселин Тотев Иванов на 67 г., живеещ в село Батишница.  

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”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 142/19.05.2021 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Галя Валентинова Германова за раждане на трето дете – 
Стефан Мирославов Радков. 

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”. 

18. 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 21.05.2021 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) 


