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Изх. № 42 
 

16.01.2009 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 шестото заседание, което ще се проведе от 

13.00 часа на 23.01.2009 година, в зала № 13 на Община Две могили, 

при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Избиране на заместници на представителите на Община Две могили 

в Областния съвет за развитие на Област Русе. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 2. Избиране на Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт 

на интереси. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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  

  Вносител: Красимир Кунев – Общински съветник 

 4. Прекратяване дейността на Временната комисия по организиране и 

провеждане на конкурс за избор на обществен посредник в Община Две 

могили, област Русе. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 5. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за управление на 

отпадъците на територията на община Две могили, област Русе  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

  6. Отпускане еднократна помощ на Асен Савов Йорданов с ЕГН: 

6409155380 живеещ в град Две могили, улица „Осогово” № 19  

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветана Маринова 

Вълчева с ЕГН 3306275418, живееща в град Две могили, на улица „Георги 

Бенковски” № 1. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
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8. Приемане на Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на община Две могили, област Русе – второ четене.   

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 9. Приемане на Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на 

правата на собственик от Община Две могили върху общинската част от 

капитала на търговските дружества на Община Две могили, Област Русе – 

второ четене. 

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 10. Приемане на Правилник № 6 за устройството и дейността на 

общинското предприятие “Обществено хранене”, действащо на територията 

на Община Две могили, област Русе – първо четене 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 11. Приемане на Правилиник за изменение на Правилиник № 5 за 

организацията и дейността на Обществения последник, действащ на 

територията на Община Две могили, област Русе  

  Вносител:  Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 12. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти-частна 

общинска собственост 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 13. Приемане на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 

обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 

Община Две могили, област Русе-второ четене. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 14. Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска 

собственост. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 15. Промени в бюджета на Община Две могили за 2008 г. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 16. Бракуване негодна за използване общинска собственост. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 17. Предоставяне на отчет за дейността на Местната комисия за борба 

с противообществени  прояви на малолетните в град Две могили. 

  Вносител: Боян Симеонов –  зам. Кмет на Община Две могили 

 18. Подготовка на проект за подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Две могили, област 

Русе по ОП „Околна среда”. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 19. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни на юридически и физически лица в Община Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 20. Приемане на промени в структурата на общинска администрация. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 21. Поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на 

кредит от определена банка. 



  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 22. Информация за работата на общинска администрация по 

административното обслужване на физически и юридически лица през 2008 

година.   

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

23. Проект “Създаване на общинска система за сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на Община Две могили”.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

24 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) 


