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

 

Изх. № 378 
 

10.10.2008 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 двадесет и второ заседание, 

което ще се проведе от 15.00 часа на 17.10.2008 година, в зала № 

13 на Община Две могили, при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Осигуряване на дърва за огрев за отоплителен сезон 2008 – 2008 

година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

 2. Осигуряване дърва за огрев на ветераните от войната. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

 3. Отпускане на еднократна финансова помощ на Елеонора 

Георгиева Гаврагатова с ЕГН 8104095297, живееща в село Острица, на 

улица „Цар Самуил” № 1. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
  

 4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлбахар 

Фикриева Юсеинова с ЕГН 8009148396, живееща в село Кацелово, на 

улица „Освобождение” № 4. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
 

 5. Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Асенова 

Страхилова с ЕГН 8802105350, живееща в село Бъзовец, на улица 

„Филип Тотю” № 42. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
 

6. Промени по бюджета на Община Две могили за 2008 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
  

 7. Кандидатстване на Община Две могили по Програма за развитие 

на селските райони, мярка 321 – Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

8. Участие на Община Две могили като партньор на сдружение 

„МИГ – Община Борово, Две могили и Иваново” по Проект „Обучение, 

mailto:e-mail@&dve


заетост, доходи-шанс за ромската общност от три населени места на 

Общината. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

9. Вземане на решение за дялово участие по проект „КРАСИВА 

БЪЛГАРИЯ”. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

 10. Отмяна на Решение № 129, взето с Протокол № 12/23.05.2008 

година на Общински съвет Две могили. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

 11. Разкриване на социална услуга – „Център за настаняване на 

семеен тип, чрез проект по схема за по – добро бъдеще на децата” по 

ОПРЧР. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

 12. Отмяна на Наредба № 2 за организация, регулиране и контрол 

на стопанските дейности, търговия, услуги и туризъм на територията на 

Община Две могили, област Русе. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

13. 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) 


