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

e-mail:obs_dm@abv.bg 

 

 

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 седмо заседание, 

което ще се проведе от 09.00 часа на 01.02.2008 година, в зала № 13 на 

Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Определяне на представител на общината в Националната 

асоциация на секретарите на общини в Република България  

  Вносител: Драгомир Даманов – Кмет на Община Две могили 
 

2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 

периода 2006 – 2007 г.  

 Вносител: инж. Боян Симеонов – председател на МКБППМН 

3. Създаване на обществен съвет на територията на община Две 

могили. 

 Вносител: Росица Георгиева – Директор на дирекция „СП” – 

Две могили 

4. Върнато за ново разглеждане наше Решение № 43 по Протокол № 

5/04.01.2008 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. съвет 

5. 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. 

 Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. съвет 

6. 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. 

 Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. съвет 

7. Приемане на Наредба № 1 за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Две могили, област Русе – второ 

четене. 

 Вносител: Байчо Георгиев – председател на Общ. съвет 

8. Приемане на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 

преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и 
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другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, 

област Русе – първо четене. 

 Вносител: Микерям Адям – общински съветник 

             Никола Николов – общински съветник 

9. Приемане на Правилник № 3 за организацията, управлението и 

дейността на специализираното звно „Контрол, охрана, обществен ред и 

сигурност” в община Две могили, област Русе – първо четене. 

  Вносител: Велико Стефанов – общински съветник 

 

 10. 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, за общинските съветници е организиран 

семинар – обучение на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ”.  

 УЧАСТИЕТО В НЕГО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. 

 

 

 

    Председател на Общински съвет – Две могили: 

 

    ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 

 


