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

 

Изх. № 332 
 

12.09.2008 г. 

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 двадесето заседание, което 

ще се проведе от 10.00 часа на 19.09.2008 година, в зала № 13 на 

Община Две могили, при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Йорданова 

Станчева с ЕГН 9505265434, живееща в град Две могили, на улица „Г. С. 

Раковски” № 9. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
  

 2. Отпускане на еднократна финансова помощ на Виктория 

Христова Димитрова с ЕГН 8612185294, живееща в село Бъзовец, на 

улица „Георги Димитров” № 69. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
 

3. Утвърждаване на маломерни и слети класове в ОУ „Христо 

Ботев село Баниска за учебната 2008/2009 учебна година 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

 4. Приемане на График за провеждане на редовните заседания на 

Общинскисъвет – Две могили през четвъртото тримесечие на 2008 г. и 

през цялата 2009 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
 

5. Отмяна на решение № 68, взето на заседание на Общински съвет 

Две могили на 01.02.2008 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
  

 6. Отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна 

Тодорова Илиева с ЕГН 8003265435, живееща в град Две могили, на 

улица „Алеко Константинов” № 26, за раждане на дете. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
  

 7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтен Ахмедова 

ЕГН 8906055292, живееща в село Кацелово, на улица „Родопи” № 3, за 

раждане на дете. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

mailto:e-mail@&dve


8. Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

9. Продажба на имот частна общинска собственост. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

 10. Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентина 

Авксентиева Кочеткова с ЕГН 4308055435, живееща в град Две могили, 

на улица „Стоян Терзиев” № 14. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
 

 11. Отпускане на еднократна финансова помощ на Идриз Исуфов 

Ешрефов с ЕГН 8301225368, живеещ в град Две могили, на улица 

„Христо Ботев” № 8. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
 

 12. Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в община Две могили, област Русе – първо четене. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
 

13. Участие на Община Две могили в Сдружение за извършване на 

общественополезна дейност, учредено от общините Борово, Бяла, Две 

могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

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) 


