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Изх. № 211 
 

10.04.2009 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 трето заседание, което ще се проведе от 

10.00 часа на 17.04.2009 година, в зала № 13 на Община Две могили, 

при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Подготовка, финансиране и провеждане на Програмата за Празника 

на Две могили на 8, 9 и 10 май 2009 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Приемане на Наредба № 17 за пожарната безопасност и съдействие 

на територията на община Две могили, област Русе – първо четене.  

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

3. Отпускане на еднократна финансова помощ на Емети Сюлейманова 

Юмерова, живееща в село Каран Върбовка, на улица “Св. св. Кирил и 

Методий” № 2. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Светлана Димитрова 

Андронова, живееща в град Две могили, на улица “Вит” № 2. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

5. Отпускане на Айтен Самиева Мехмедова, живееща в село Каран 

Върбовка, на улица „Люлин” № 2 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Мелиса Медведова Неджиатиева, родена на 

08.03.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен Карамфилов 

Ангелов, живеещ в село Баниска, на улица “Мусала” № 18. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Димчо Симеонов 

Трифонов, живеещ в град Две могили, на улица “Васил Друмев” № 26. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
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 8. Допълнение на Общинския план за регионално развитие към 

приоритет 1 “Подобряване стандарта на живот” с нова мярка “Изграждане 

парковото място в двора на храма “Света Троица” град Две могили и и 

извършване на частични ремонтни дейности по храма 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

9. Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социални услуги за деца и възрастни.  
  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

10. Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за интеграция на 

малцинствата в Община Две могили.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

11. Публично-оповестен конкурс за поставяне на подвижно 

съоръжение “Павилион за цветя”, съгласно одобрена от главния архитект 

схема.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

12. Продажба на имот частна – общинска собственост чрез публично 

оповестен конкурс.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

13. Участие на Община Две могили в съвместен проект с Окръжен 

съвет Гюргево, Румъния.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

14. Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността “Център 

за настаняване от семеен тип”.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

15. Промени по бюджета на ДДМУИ село Могилино.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

16. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовета на 

населени места.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

17. Определяне броя на кметските наместници в Община Две могили.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

18. Определяне размера на платения годишен отпуск и на 

допълнителното възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя 

на Общинския съвет, съгласно чл. 26 от ЗМСМА.  

Вносител: Светлозар Донев – Общински съветник 

19. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на  

земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

20. Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на 

пасищата в добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса 

и правила за ползването им за 2009 г.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 



21. Одобряване на договор за сътрудничество между община Две 

могили и община Калугерени, Румъния и съвместния проект между тях.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

22. Временно настаняване на децата и младежите от ДДМУИ село 

Могилино в село Помен.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

23. 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.      

      

 След приключване на сесията, ще бъде изнесена лекция на тема: 

Принципи на работа на Европейския парламент. Какви са компетенциите на 

членовете на ЕП. Как решенията на Европейския парламент влияят върху живота 

ни. 

 

 

    Председател на Общински съвет – Две могили: 

 

    

    ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 


