
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

ПОКАНА 
 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 61, 

ал. 1, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 

Общински съвет – Две могили на десето заседание, което ще се 

проведе от 13.00 часа на 28.03.2008 година, в зала № 13 на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Закриване на Общинско обслужващо звено.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

2. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за 

опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците 

като част от нея.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

3. Приемане на Стратегия за интеграция на малцинствата в 

Община Две могили.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

4. Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на 

пасищата в добро екологично и земеделско състояние и определяне на 

такса и правила за ползването им.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

5. Намаляване числеността на персонала в делегираните от 

Държавата дейности «Общинска администрация» и «Здравеопазване», 

считано 01.07.2008 г.  

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

6. Създаване на „Доброволни формирования” за защита при 

бедствия 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

7. Настаняване на Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили 

в равностоен общински имот 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

mailto:e-mail@&dve


8. Участие на Община Две могили в юридическо лице с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 

„Регионално сдружение на общините Борово, Иваново и Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

9. Допълнение но Инвестиционната програма на Община Две 

могили за 2008 г.  

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

10. Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

11. Изменение на чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет.   

12. Приемане на Наредба №10 за изплащане на еднократна помощ 

при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Две 

могили, Област Русе – второ четене. 

 Вносител: Красимир Кунев – Общински съветник в Общ. 

съвет. 

13. Приемане на Правилник № 5 за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на Община Две могили, област 

Русе – второ четене. 

 Вносител: Никола Иванов Николов – общински съветник 

 

14. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

    

 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: 

 

    ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 

 


