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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИО БЛАСТ  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. № 140 
 

23.04.2020 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 
седмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.04.2020 година (четвъртък), 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 Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с 
вх. № 115/25.03.2020 г., относно: Приемане на Наредба за 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: 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. № 124/09.04.2020 г., относно: 
Приемане на „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия  за 

2021 година в Община Две могили”.  

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

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

социална политика”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 127/10.04.2020 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в 

Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, 

компонент 1: МОН и общини, на чиято територия са разположени – професионални 

училища, с направление „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и 

Животновъдство“. 

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

 5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 128/10.04.2020 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 3” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността 

и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 2 към ИП3 

„Намаляване броя на възрастните хора с увреждане, настанени в институции чрез 
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предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за 

дългосрочна грижа”. 

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

 6. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 129/10.04.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 

последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 131/14.04.2020 г., относно: 
Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби. 

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

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

политика”. 

               Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/14.04.2020 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 първо тримесечие на 2019 година. 

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

финанси”. 

9. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 133/16.04.2020 г., относно: 
Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2020 година. 

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

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

политика”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/16.04.2020 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 

година.   

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. № 135/16.04.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.05.2020 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. № 136/21.04.2020 г., относно: 
Информация за дейността на финансовия контрольор през 2019 г. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

13. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 138/21.04.2020 г., 
относно: Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2019 г. 

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

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

социална политика”. 

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с 
вх. № 139/22.04.2020 г., относно: Дарение на средства на Община Две могили, в подкрепа 

на медецински специалисти и помощен персонал, работещи на територията, както и на 

безработни с малки деца и жители, останали без доходи в сегашната ситуация. 

Докладва: Драгомир Дамянов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/09.04.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Миткова Константинова за 

раждане на първо дете – Димана Константинова Петрова. 

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”. 

16. 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 23.04.2020 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) 


