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

 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                       тел. 884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 150 
 

07.03.2016 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. 55, ал. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две 

могили на осмото (извънредно) заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 09.03.2016 година 

(сряда), в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/02.03.2016 г., относно: Изменение на т. 2 

от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общинския съвет Две могили. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 142/02.03.2016 г., относно: Изменение на т. 1 

от Решение № 78 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общинския съвет Две могили. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 143/02.03.2016 г., относно: Кандидатстване на 

Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/02.03.2016 г., относно: Допълнение и 

изменение на „План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

                     Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 145/02.03.2016 г., относно: Допълнение на 

„План за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

                      Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 146/02.03.2016 г., относно: Кандидатстване на 

Община Две  могили по Програма INTERREG V-A Румъния – България. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

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 07.03.2016 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) 


