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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

    тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 365 
 

18.10.2010 г. 
 

 

ДО 
 

Г-н (г-жа) ................................................. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

П О К А Н А 
 
 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 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 V-тия Общински съвет – 

Две могили на петдесет и четвърто (извънредно) заседание, 

което ще се проведе от 15.30 часа на 19.10.2010 година 

(вторник), в конферентната зала на Община Две могили, при 

следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 354/08.10.2010 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 768 по Протокол № 

53/27.09.2010 г.  

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 359/15.10.2010 г., 

относно: Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни 

заседатели в Районен съд – Бяла   

 Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  
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3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 360/15.10.2010 г., 

относно: Изменение на Решение № 770, взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили с Протокол № 53/27.09.2010 година.  

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 361/15.10.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по Програмата за развитие 

на селските райони, мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 362/15.10.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по Програмата за развитие 

на селските райони, мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 364/15.10.2010 г., 

относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински 

имот за срок от 7 (седем) години на основание чл. 37 от Закона за 

общинската собственост. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

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

 Материалите за заседанието се намират в канцеларията на 

Общински съвет – Две могили и са на Ваше разположение от 18.10.2010 г. 
 

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) 


