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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ••••ОБЛАСТ 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. № 110#1 
 

20.03.2020 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 шестото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 27.03.2020 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предоставяне на информация във връзка с предприетите мерки за овладяване на 

пандемията от COVID-19. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/02.03.2020 г., относно: 
Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2021 – 

2023 г. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 92/11.03.2020 г., относно: Информация 

за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 2019 г. и проблемите, 

които стоят пред него. 

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

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

4. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 93/11.03.2020 г., относно: Приемане 

на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 2019 година. 

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

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

 5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/13.03.2020 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 2019 г. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Противодействие на корупцията 

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

гори, екология и други дейности”. 
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6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/16.03.2020 г., относно: Приемане 

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

Община Две могили 2014-2020 г.” за 2019 г. 

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

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/17.03.2020 г., относно: Отдаване 

под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов, община Две 

могили, област Русе. 

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”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/17.03.2020 г., относно: 
Продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Помен, 

община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

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”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/17.03.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект върху част от имот 

публична общинска собственост по Акт за общинска собственост № 3513/21.03.2012 г. в гр. Две 

могили, бул. „България” № 84, община Две могили. 

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

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/17.03.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост по Акт за общинска 

собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, община Две 

могили. 

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. № 103/17.03.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 104/17.03.2020 г., относно: 
Създаване на Обществен съвет в община Две могили за съдействие и помощ при извършване на 

дейностите по социално подпомагане и  упражняване на обществен контрол върху тяхното 

осъществяване. 

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

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

политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 105/17.03.2020 г., относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две могили 

за 2019 година и План за 2020 година. 

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

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

политика”. 
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14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/17.03.2020 г., относно: 
Допълнение на приложение 6 по т. 7 от Решение № 444, прието с Протокол № 22/27.01.2017 г. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/17.03.2020 г., относно: Даване 

на предварително съгласие за промяна предназначението на части от два имота – публична 

общинска собственост /пасище, мера/, за разширяване на мюсюлманския и християнския 

гробищен парк в село Каран Върбовка. 

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”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 108/18.03.2020 г., относно: Отчет 

за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 

популация на територията на Община Две могили, област Русе. 

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. № 109/19.03.2020 г., относно: 
Приемане на промени в Културен календар на Община Две могили за 2020 г. 

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

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

политика”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 110/19.03.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020 г. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/11.03.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на ШенайШенасиева Ахмедова за раждане на второ 

дете – Айберг Айдън Ремзиев. 

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

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

политика”. 

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

20. 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 20.03.2020 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) 


