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О БЩИ Н А ДВЕ МО Г И Л И ••••О БЛ АСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

Изх. № 334 

 
 

10.12.2018 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. 55, ал. 3 и ал. 4 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 четиридесет и петото (извънредно) 

заседание, което ще се проведе от 10.00 часа на 14.12.2018 година (петък), в конферентната зала 

на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 333/10.12.2018 г., относно: Подаване 

на Заявление за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в размер на 252 000,00 лв. за 

финасиране на превозно средство за транспортиране на контейнери, част от мобилното 

оборудване по проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката 

с Републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“, за срок от 5 години с 

2 години гратисен период.  

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

                   Румен Марков – Председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, 

сигурност, екология и други дейности”. 

2. 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 10.12.2018 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: 

 

    

       _______________ (Стефан Димитров Стефанов) 


