
1

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИОБЛАСТ РУСЕ  
7150 Две могили, бул. ”България” №84, тел. / факс 08141 / 9208, тел. централа: 08141/9205; 9207; 

Web site: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg 

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

Изх. № 167 

 

17.06.2022 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 тридесет и 

четвъртото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 24.06.2022 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет. 

2. Докладна записка от Недко Христов с вх. № 147/06.06.2022 г., относно: Информация 

за резултатите от дейността на Кмета на Кметство с. Батишница за 2021 г. 

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

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

3. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 148/09.06.2022 г., относно: Отчет за 

резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, с. Баниска през 2021/2022 учебна година и 

проблемите, които стоят пред нея. 

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

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

политика”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 149/09.06.2022 г., относно: Одобряване 

на схема за поставяне на три броя поцинковани стълбове – пилони за окачване на знамената на 

Европейски съюз, Република България и Община Две могили  в УПИ ХІХ-1033 в кв. 54 /ПИ с 

идентификатор 20184.1.1033 по КККР на гр. Две могили/по плана на гр. Две могили. 

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

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

 5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 150/10.06.2022 г., относно: Приемане 

на Програма за управление на отпадъците на община Две могили за периода 2021-2028 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”. 

6. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 151/13.06.2022 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили през 

2021/2022 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 
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Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/13.06.2022 г., относно: Решение за 

поставяне на Монументално-декоративен пластичен елемент, представляващ скулптура на Филип 

Тотю, в УПИ ХХIV, кв.47, ул. Стоян Терзиев, гр. Две могили, общ. Две могили. 

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. № 155/15.06.2022 г., относно: Промени 

по бюджета на Община Две могили към 30.06.2022 г. и актуализация на плана за капиталовите 

разходи за 2022 година. 

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

финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 156/17.06.2022 г., относно: 

Провеждане на публично оповестен търг за отдаване под аренда вкупом на имоти частна 

общинска собственост със следните идентификатори № 02868.13.2, № 02868.13.3, № 02868.13.4 и 

№ 02868.13.5 по КККР на с. Батишница, община Две могили, област Русе, с Начин на трайно 

ползване „Нива“. 

Докладва: Юлиана Тодорова – член на Комисията по „Противодействие на корупцията 

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

гори, екология и други дейности”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 157/15.06.2022 г., относно: Участие 

на Община Две могили в общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение „Канев”АД на 11.07.2022 г. 

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

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 158/15.06.2022 г., относно: 

Предварително съгласие по чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи за учредяване право на прокарване по чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията 

през имот с идентификатор 20184.140.427 по КККР на гр. Две могили, обл. Русе с НТП – 

„Пасище“. 

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”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/15.06.2022 г., относно: 

Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 

собственост на Община Две могили за 2022 г. и определяне начина на ползване и начална цена на 

дървесината. 

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”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 160/15.06.2022 г., относно: Продажба 

на УПИ  III - 161 в кв. 18 по регулационния план на с. Острица, община Две могили, област Русе, 

заедно с построените върху него сгради, представляващо „Стара община“ по Акт за частна 

общинска собственост № 111/08.07.1999 г. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 161/15.06.2022 г., относно: Отдаване 

под наем на част от дворно място съставляващо парцел IX в кв. 17 по плана на с. Острица, община 

Две могили, област Русе по Акт за частна общинска собственост № 132/20.03.2000 г. 

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

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 162/16.06.2022 г., относно: 

Закупуване на имот с идентификатор 20184.45.38 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, 

обл. Русе. 

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

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/16.06.2022 г., относно: 

Изменение на Решение, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 

№30/31.03.2022 г. 

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. № 164/16.06.2022 г., относно: 

Учредяване на право на строеж върху имоти с идентификатор 55837.21.1 по ККР с. Пепелина, 

имот с идентификатор 20184.39.264 по ККР на гр. Две могили и имот 55837.22.1 по ККР на с. 

Пепелина. 

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

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

 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 17.06.2022 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. 

 

      Зам.-председател на Общински съвет – Две могили: 

    

 

      _________________ (Мехмед Селманов Чолаков) 


