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

 

 

Изх. № 358 
 

29.09.2008 г. 

 

ПОКАНА 
 

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

ал. 1, т. 1 и чл. 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 двадесет и първо 

(извънредно) заседание, което ще се проведе от 16.00 часа на 

06.10.2008 година, в зала № 13 на Община Две могили, при 

следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Върнато за ново разглеждане наше решение № 194 по Протокол 

№ 17/13.08.2008 година. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

 2. Върнато за ново разглеждане наше решение № 198 по Протокол 

№ 17/13.08.2008 година. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

 3. Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община 

Даненберг, Германия. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 4. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете 

на населени места в Община Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 5. Изменение размера на основната месечна заплата на Кмета на 

Общината. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  
 

 6. Определяне размера на средно месечната брутна заплата в 

общинската администрация и второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити в Община Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 7. Предоставяне правомощия на „Черни Лом 2008” ЕООД – Две 

могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

mailto:e-mail@&dve


 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) 


