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Изх. № 158 
 

13.03.2009 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 тридесет и второто, което ще се проведе от 12.30 часа 

на 20.03.2009 година, в зала № 13 на Община Две могили, при 

следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили през 2008 година. 
  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

2. Изплатени командировъчни пари на кмета на общината. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

3. Приемане на Тарифа за таксите, които се събират за специално 

ползване на местните общински пътища на територията на община Две 

могили, област Русе. 
  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

4. Отпускане на Мирослав Ангелов Сидеров, живеещ в град Две 

могили на улица „Люлин” № 3 на еднократна финансова помощ за раждане 

на първо дете – Александър Мирославов Сидеров, роден на 08.01.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

5. Отпускане на Ферихан Ниязиева Сюлейманова, живееща в град Две 

могили на улица „Чаталджа” № 15 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Емре Сунай Сюлейманов, роден на 02.06.2008 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

6. Отпускане на Ширин Ефраимова Мехмедова, живееща в село 

Кацелово на улица „Детелина” № 12 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Мерт Ахмедов Мехмедов, роден на 29.02.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

7. Изменение размера на основната месечна заплата на Кмета на 

Общината.  

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
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8. Отчет за състоянието на престъпността и опазване на обществения 

ред на територията на Община Две могили.  

Вносител: Станчо Барбуков – Началник на РУ на МВР – град Две 

могили. 

 9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 

за условията и реда за упражняване на правата на собственост от Община 

Две могили върху общинската част от капитала на търговските дружества 

на Община Две могили, област Русе – първо и второ четене. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

10. Отпускане на еднократна финансова помощ на Слави Славов 

Ангелов, живеещ в село Кацелово, на улица “Калиакра” № 12.  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

11. Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Цонкова 

Харизанова, живееща в град Две могили, на улица “Драва”№ 7.  

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

12. Обявяване на конкурс за избор на управител на “Черни Лом” – 

ЕООД град Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

13. Приемане на общинска стратегия за управлението и 

разпореждането с общинска собственост в община Две могили за периода 

2008 – 2011 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

14. Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за 

опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците, като 

част от нея и Общинската стратегия на община Две могили, област Русе. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

15. Приемане годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

16. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 

за търговската дейност в Община Две могили, област Русе – първо и второ 

четене. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

17. 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) 


