
 1

О Б ЩИ Н А  ДВ Е  М О Г И ЛИ•  О Б ЛА СТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 244 
 

 

13.06.2014 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 VІ-тия Общински съвет – Две могили на 

четиридесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 20.06.2014 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Доклад от Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: Изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни сметки на чужди средства и 

състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. на Община Две 

могили. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 224/23.05.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 233/04.06.2014 г., относно: 

Предложение за запазване статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в Република България. 

Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 

общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 241/11.06.2014 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за настаняване от семеен тип на лек 

автомобил. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 242/13.06.2014 г., относно: 

Издаване на сертификат за инвестиция клас В съгласно изискванията на Закона за 

насърчаване на инвестициите, Правилника за прилагане на Закона за инвестициите и 

Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Две могили и 

условията и реда за издаване на сертификати клас В на „Рибовъдство Острица” ООД. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 
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6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 243/13.06.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Кметския наместник на село Могилино за периода 2013-2014 г. 

и проблемите, които среща при изпълнение на задълженията си. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

7. 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 13.06.2014 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 Общинския съвет: 

      

 

____________ (Христина Димитрова Ефтимова) 

 


