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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
             тел. 884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 453 

 

18.11.2015 г. 
 

ДО 
 

Г-н (г-жа) ................................................. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

П О К А Н А 
 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на 

второто заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 24.11.2015 година (вторник), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

ЧАСТ ПЪРВА: 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 439/16.11.2015 г., относно: 

Приемане на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съветн, неговите 

комисии и взаимодейсгтвието му с общинската администрация. 

Докладва: Христина Ефтимова – Общински съветник. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 440/16.11.2015 г., относно: 

Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Общински съветник. 
 

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. 

 ЧАСТ ВТОРА: 
 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 373/06.11.2015 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 952 по Протокол № 57/29.09.2015 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 407/12.11.2015 г., относно: 

Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 

могили. 

Докладва: Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 441/16.11.2015 г., относно: 

Избиране на заместник - председатели на Общинския съвет.  

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 444/17.11.2015 г., относно: 

Определяне на представител на Общинския съвет в Община Две могили в Областния съвет 

за развитие на Област Русе. 
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Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 445/17.11.2015 г., относно: 

Определяне на представители от Община Две могили в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 447/17.11.2015 г., относно: 

Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и кметовете на 

кметства. 

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 448/17.11.2015 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК в Област Русе и 

съгласуване мандата му. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 449/17.11.2015 г., относно: 

Одобряване окончателните списъци на водоснабдителните и канализационни системи и 

съоръжения на територията на Община Две могили. 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 450/17.11.2015 г., относно: 

Съгласуване на Бизнес план на ВиК ООД – Русе за периода до 31.12.2016 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 452/17.11.2015 г., относно: 

Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

13. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Две 

могили и са на Ваше разположение от 18.11.2015 г. 

 

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) 

 


