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Изх. № 106 
 

13.02.2009 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 девето заседание, което ще се проведе от 

13.00 часа на 20.02.2009 година, в зала № 13 на Община Две могили, 

при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Отпускане на Данка Калинова Владимирова с ЕГН 8103065298, 

живееща в град Две могили на улица „Възраждане” № 16 на еднократна 

финансова помощ за раждане на второ дете – Калин Росенов Владимиров, 

роден на 27.11.2008 г. 
  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 2. Отпускане на Ивелина Димитрова Димитрова с ЕГН 8608091410, 

живееща в град Две могили на улица „Цар Иван Асен” № 19 на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете – Георги Владимиров Ангелов, 

роден на 23.09.2008 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 3. Отпускане на Светла Иванова Димитрова с ЕГН 7507185397, 

живееща в град Две могили на улица „Цар Освободител” № 43 на 

еднократна финансова помощ за раждане на второ дете – Тихомир 

Тихомиров Димитров, роден на 17.01.2009 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 4. Придобиването статут на защитено на основното училище в село 

Баникска. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 5. Информация, относно изпълнението на бюджета, извънбюджетните 

сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 2008 г. на Община 

Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 6. Информация, относно спазване на транспортна схема в Община Две 

могили през 2008 г. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
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7. Изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за 2008 година на Община Две могили.  

  Вносител:  Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 8. Актуализиране на раздел “Лечебни растения” към Общинска 

програма за опазване на околната среда (ОПООС)  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 9. Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 

Барактаров с ЕГН 6010075380, живеещ в град Две могили, на улица 

“Изгрев”№ 12  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 10. Отпускане на еднократна финансова помощ на свещеник Петър 

Петров – председател на църковните настоятелства на село Широково и село 

Батишница.  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 11. Отпускане на еднократна финансова помощ на Илианка Иванова 

Илиева с ЕГН 6408065338, живеещ в град Две могили, на улица 

“Т.Каблешков”№ 1 и Стефко  Петков Ангелов с ЕГН 5408065526, живеещ в 

град Две могили, на улица “Вихрен”№ 14 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 12. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Две могили 

от администрация Две могили през 2008 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

13. Отдаване под наем на имот – общинска собственост за монтаж на 

преместваемо съоръжение – павилион.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 14. Общинско съфинансиране по Проект “Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционен 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 

 15. 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) 


