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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 

VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 83 

 

19.03.2021 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 

осемнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 26.03.2021 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/01.03.2021 г., относно: Приемане на 

„Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран план за развитие на Община 

Две могили 2014-2020 г.” за 2020 г. 

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

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 70/05.03.2021 г., относно: Одобряване 

на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2022 – 2024 г. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 71/11.03.2021 г., относно: Провеждане 

на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе. 

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

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

4. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 72/11.03.2021 г., относно: Информация за 

резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през последната година и 

проблемите, които стоят пред него. 

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

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

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/12.03.2021 г., относно: Одобряване 

на текущ ремонт на ул. „Централна”, с. Баниска. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 74/12.03.2021 г., относно: Отчет за 

изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда /2015-2020 г./ и Общинската 

Програма за управление на отпадъците /2015-2020 г/, като неразделна част от нея за 2020 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”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 76/15.03.2021 г., относно: Приемане на 

списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на общинските жилища на 

територията на община Две могили 



2

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

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 79/16.03.2021 г., относно: Вземане 

решение, за даване на разрешение, за изработване на Подробен устройствен план - Изменение 

план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ - обособяване на нова улица свързваща ул. „Дружба“ и 

бул. „България“ от ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния план на гр. Две могили, община 

Две могили, област Русе. 

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

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

 9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 80/17.03.2021 г., относно: Одобряване 

на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и даване 

разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Промяна на предназначението 

и ПРЗ, както следва:  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР, с. Каран Върбовка, община 

Две могили /представляващ имот с проектен № 36364.106.269 / с ПИ с идентификатор 

36364.106.236, с. Каран Върбовка, община Две могили и създаване на устройствена основа за 

промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - 

„пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 с проектен № 36364.106.269 и 

„Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  36364.106.236, в урбанизирана територия с НТП  „за 

гробищен парк“;  

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

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 82/18.03.2021 г., относно: 

Провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: 

Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии, по утвърдената 

Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили. 

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

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/17.03.2021 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Иванова на 63г., живееща в село Бъзовец.  

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”. 

12. 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 19.03.2021 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) 


