
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. ц. 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. 56, 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 единадесето заседание, което 

ще се проведе от 13.00 часа на 18.04.2008 година, в зала № 13 на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Бракуване на основни средства. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

2. Подготовката, осъществяването и финансирането на Програмата 

за панаирните дни в град Две могили. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

3. Промяна статута на имот публична общинска собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

4. Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

5. Приемане на Наредба № 11 за публично–частните партньорства, 

създавани на територията на община Две могили, област Русе – първо 

четене. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на Диана Янкова 

Славова, действаща като майка и законен представител на детето: 

Станислав Светославов Савов, двамата живеещи в град Две могили, 

област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общ. съвет 
 

7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Петков 

Ангелов, живеещ в град Две могили, област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общ. съвет 
 

8. Избиране на членове на Временна комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник в Община Две 

могили, област Русе. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общ. съвет 
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9. Прекратяване дейността на Временната комисия по подготовката 

и тържественото честване на 130 – годишнината от Освобождението на 

България от османско робство. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общ. съвет 
 

10. 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) 


