
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84,, тел. ц. 08141/ 20 06, /20 07, вътр. 114 

e-mail:obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

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 осмо тържествено заседание, 

което ще се проведе от 15.10 часа на 03.03.2008 година, в зала № 

13 на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на 

структурния дефицит за 2007 година.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

2. Изграждане на стопански път между село Помен и село Голямо 

Градище.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

3. Утвърждаване на средства за отбелязване на Националния 

празник на Република България – 3 март.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

4. Приемане на Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на 

обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен 

общински дълг в община Две могили, област Русе – първо четене. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общ. съвет 
 

5 Приемане на Наредба № 9 за принудително изпълнение на 

заповеди за поправяне, за заздравяване или премахване на строежи или 

части от тях на територията на община Две могили, област Русе – второ 

четене. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общ. съвет 
  

6. Приемане на Наредба №10 за изплащане на еднократна помощ 

при раждане на дете и подпомагане на социално слаби жители от 

бюджета на Община Две могили, Област Русе – първо четене. 

 Вносител: Красимир Кунев – Общински съветник в Общ. 

съвет 
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7. Приемане на Правилник № 5 за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на Община Две могили, област 

Русе – първо четене. 

 Вносител: Микерям Кадир Адям – общински съветник 

                              Никола Иванов Николов – общински съветник 

8. Извършване на промени в Комисиите по „Бюджет и финанси” и 

„Здравеопазване и социална политика”. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет 

 

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

 

 Моля, всички общински съветници да се явят в съвета 1 

(един) час преди заседанието, с цел своевременно регистриране 

за участие в него и заемане на местата в залата. 

В 15.00 часа, Общинската избирателна комисия – Две 

могили ще обяви свое Решение и ще бъде положена клетва от 

нов общински съветник. 
   

 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) 

 

 


