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  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 671 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 33/22.12.2017 г. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 във връзка с чл. 54, ал. 1 и 84, ал. 1 

от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 476 от 01.12.2017 г. след проведено явно гласуване със 

17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2018 година, както следва: 

№ Дата на 

редовното 

заседание 

Краен срок за 

представяне  

на Докладните 

включително 

Резервна дата за 

заседание 

Краен срок за 

представяне на 

Докладните за 

резервната дата 

1. 19.01.2018 г. 09.01.2018 г. 26.01.2018 г. 16.01.2018 г. 

2. 16.02.2018 г. 06.02.2018 г. 23.02.2018 г. 13.02.2018 г. 

3. 16.03.2018 г. 06.03.2018 г. 23.03.2018 г. 13.03.2018 г. 

4. 27.04.2018 г. 17.04.2018 г. - - 

5. 18.05.2018 г. 08.05.2018 г. 25.05.2018 г. 15.05.2018 г.  

6. 15.06.2018 г. 05.06.2018 г. 22.06.2018 г. 12.06.2018 г. 

7. 20.07.2018 г. 10.07.2018 г. 27.07.2018 г. 17.07.2018 г. 

8. 17.08.2018 г. 07.08.2018 г. 24.08.2018 г. 14.08.2018 г. 

9. 21.09.2018 г. 11.09.2018 г. 28.09.2018 г. 18.09.2018 г. 

10. 19.10.2018 г. 09.10.2018 г. 26.10.2018 г. 16.10.2018 г. 

11. 16.11.2018 г. 06.11.2018 г. 23.11.2018 г. 13.11.2018 г. 

12. 21.12.2018 г. 11.12.2018 г. 28.12.2018 г. 18.12.2018 г. 

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се прави от 

Председателския съвет, ако са налице важни обстоятелства – лоши метеорологични условия, 

обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се определят изрично. 

3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако 

липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени не са ограничени със срок 

за вземане на съответното решение. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 

администрация с настоящото решение. 
 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


