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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. № 24 

 

15.01.2020 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 

шестнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 22.01.2021 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 3/08.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за 

периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. 

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

2. Отчет от Росен Стойков с вх. № 4/11.01.2021 г., относно: Дейността на Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ град Две могили през 2020 година. 

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”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/11.01.2021 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2020 г. в проекти по 

различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански бюджет.  

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/11.01.2021 г., относно: Приемане 

на Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в Община Две 

могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2020 г. – до месец 

Декември 2020 г. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/11.01.2021 г., относно: Приемане 

на Информация за работата на общинската администрация по административното обслужване 

на физическите и юридическите лица през 2020 г. 

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

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2021 г., относно: Приемане 

на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 

администрация за второто шестмесечие на 2020 година. 

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

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота“, действащо 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”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви 

на малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2020 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. № 12/11.01.2021 г., относно: 

Мониторингов доклад на Община Две могили за 2020 година за изпълнението на Областната 

стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 

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

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

политика”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две могили за 

2020 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. № 14/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за 

периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. 

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

финанси”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/11.01.2021 г., относно: 

Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на 

Закона за публичните финанси и даване на съгласие Община Две могили да кандидатства с 

проектно предложение по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FМOP001-5.001 „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. 
Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/11.01.2021 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 
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три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 

могили, област Русе за четвъртото тримесечие на 2020 година. 

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

финанси”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/12.01.2021 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта на 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. № 21/12.01.2021 г., относно: 

Учредяване право на прокарване на оптичен кабел на „Кабелнет“ ООД през имоти – общинска 

собственост. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/13.01.2021 г., относно: 

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/12.01.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Маринова Петрова за раждане на първо 

дете – Радостин Пламенов Петров. 

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. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/12.01.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Маринова Петрова за раждане на първо 

дете – Радостин Пламенов Петров. 

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”. 

19. 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 15.01.2021 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) 


