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

e-mail:obc_dvemogili@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 девето заседание, което ще се 

проведе от 09.00 часа на 07.03.2008 година, в зала № 13 на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Отчет за състоянието на обществения ред и противодействие на 

престъпността на територията на Община Две могили. 

Вносител: Станчо Барбуков – Началник РПУ – Две могили 
 

2. Приемане на бюджета на Община Две могили за 2008 година. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
 

3. Закриване на Общинско училище – ОУ „Христо Ботев” село 

Кацелово. 

  Вносител: Драгомир Даманов – Кмет на Община Две могили 
 

4. Закриване на Общинско училище – ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” село Бъзовец. 

  Вносител: Драгомир Даманов – Кмет на Община Две могили 

5. Закриване на Общинско училище – НУ „Христо Ботев” село 

Батишница. 

  Вносител: Драгомир Даманов – Кмет на Община Две могили 
 

6. 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 – второ четене. 

 Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общ. съвет 
 

7. Приемане на Наредба №10 за изплащане на еднократна помощ 

при раждане на дете и подпомагане на социално слаби жители от 

бюджета на Община Две могили, Област Русе – второ четене. 

 Вносител: Красимир Кунев – Общински съветник в Общ. 

съвет 

 

mailto:e-mail@&dve


8. Приемане на Вътрешни правила за основанията, размера  и 

начина на отчитане на полагащите се възнаграждения, които се 

изплащат на общинските съветници за работата им в Общинския съвет. 

Вносител: Петър Петров – общински съветник в Общ. съвет 
 

 

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

преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и 

другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, 

област Русе – второ четене. 

 Вносител: Микерям Адям – общински съветник 

             Никола Николов – общински съветник 

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

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

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

 Вносител: Велико Стефанов – общински съветник 

 

11. 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) 

 

 


