
VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 8 

 

Днес, на 24.07.2020 г. от 08.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на постоянната комисия по 
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление 
и нормативна уредба”, на което присъстваха: 

1. Румен Манолов Марков – Председател. 
2. Ахмед Недрет Ахмед – Секретар. 
3. Галя Миткова Додева – Член. 
4. Ивайло Димитров Иванов – Член. 
5. Мехмед Руждиев Мехмедов – Член. 
6. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 
7. Ивайло Пенев Иванов – Член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №228/21.07.2020г. 

-Приемане на „Отчет за 2019 година за дейността на отдел „Устройство на 
територията и строителство” в Община Две могили”. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Галя Додева с вх. №224/20.07.2020г. 
-Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд град Бяла . 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №222/20.07.2020г. 
-Отчет за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от 
общинската администрация за първото шестмесечие на 2020 годинал. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №217/17.07.2020г. 

-Вземане на решение за прекратяване на членство на Община Две могили в 
Сдружение „МИГ Лидер на територията на Две могили и Иваново”, ЕИК 
175874349 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №215/15.07.2020г. 
-Преместване  кабинета на кметския наместник в с. Широково. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №213/15.07.2020г. 
-Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост по Акт за 
общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” 
№ 26, община Две могили. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №208/13.07.2020г. 
-Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2432 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска 
собственост № 4075/07.05.2020 г. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №205/06.07.2020г. 
-Информация за дейността на Кметския наместник на Кметстко наместничество 
село Каран Върбовка за периода 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

9. Разглеждане на Докладна записка от ГРУПАТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ КЪМ 

ПП ГЕРБ с вх. №201/30.06.2020г. 



-Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за 
организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията 
на община Две могили, област Русе. 

10. Разглеждане на Докладна записка от ГРУПАТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 

КЪМ ПП ГЕРБ с вх. №197/22.06.2020г. 
По първа точка от дневния ред докладва Румен Марков: С решение № 29, взето на 
заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 3/20.12.2019 г. е приет график за 
2020 г., относно изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински 
съвет Две могили. 
 Съгласно същия за месец юли 2020 г. е предвидено представяне на „Отчет за 2019 
година за дейността на отдел „Устройство на територията и строителство” в Община Две 
могили”. 
 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Две могили на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, да вземе 
следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема за сведение „Отчет за 2019 година за дейността на отдел „Устройство на 
територията и строителство” в Община Две могили” 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
По втора точка от дневния ред докладва Галя Додева: Със свое Решение № 158 

по Протокол № 9/26.06.2020 г. избрахме Временна комисия, която да направи съответните 
предложения за съдебни заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд град Бяла, 
считано от 01.01.2021 г., които след решение на Общинския съвет да представим пред 
Окръжен съд – Русе.  

Нашата комисия извърши необходимата работа, в резултат на което към 17.07.2020 
г. постъпи едно заявление. Същото отговаря на изискванията на закона, поради което Ви 
предлагам да бъде предложено и избрано за съдебен заседател.  

Ако до датата на провеждане на редовното заседание на Общинския съвет постъпят 
и други молби, то те ще бъдат обсъдени от Временната комисия и предложени, ако 
отговарят на условията за съдебни заседатели, да бъдат избрани за такива. 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 Правилник № за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка 
с чл. 68 от Закона за съдебната власт във връзка с писмо с изх. № 1338/04.05.2020 година от 
Административния ръководител – председател на Окръжен съд – Русе, наше Решение № 
158 по Протокол № 9/26.06.2020 г. и Докладна записка с вх. № …… от …..07.2020 г., да 
приеме следното    

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Русе да обсъдят 
кандидатурите за съдебен заседател за Районен съд – Бяла от района на Общински съвет – 
Две могили, посочени в Приложение № 1 към Решението. 

2. Председателят на Общинския съвет да изпрати препис от настоящото решение до 
Административния ръководител – председател на Окръжен съд – Русе заедно с изискуемите 
документи.  
 По трета точка от дневния ред докладва Румен Марков:  Кметът на Общината е орган 
на изпълнителната власт и в своята дейност, той се ръководи от закона, актовете на 
общинския съвет и решенията на населението, съгласно чл. 139 от Конституцията на 



Република България. Правомощията на кмета на общината и взаимоотношенията му с 
органа на местното самоуправление са уредени в редица специални закони като Законът за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Законът за публичните 
финанси (ЗПФ), Законът за общинската собственост, Законът за управление на отпадъците, 
Законът за опазване на околната среда и др. В този смисъл, с нормата на чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация е регламентирано 
задължението на кмета на общината да организира изпълнението на актовете на общинския 
съвет. Предвид това свое задължение, той следва да внася отчет за изпълнението им два 
пъти годишно пред Общински съвет. 

В изпълнение на изискванията на закона и в съответствие с Решение № 29, взето на 
заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 3 от 20.12.2019 г. представям на 
вашето внимание Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили за 
периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. Отчетът е структуриран в табличен вид. Предмет на 
отчета са решенията, които подлежат на изпълнение от страна на кмета на общината и 
общинска администрация и въз основа на които са издадени административни актове и са 
сключени договори. Не са включени решения с вътрешно-организационен и декларативен 
характер. 

В съответствие с гореизложеното предлагам Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3 от 20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 
....... от ......07.2020 г., да приеме следното 

РЕШЕНИЕ: 
1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет 

от общинска администрация Две могили за първото шестмесечие на 2020 година. 
 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

По четвърта точка от дневния ред докладва Румен Марков: През 2016 г. бе 
учредено юридическо лице с нестопанска цел „МИГ Лидер на територията на Две могили 
и Иваново” с основни цели и предмет на дейност: Да подпомага устойчивото и 
конкурентноспособно развитие на територията на общини Две могили и Иваново чрез 
планиране и управление на стратегия за местно развитие; Да развива и утвърждава 
европейски практики и подходи за териториално интегрирано развитие на селските райони 
и по конкретно подхода Водено от общностите местно развитие, подкрепян от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони. С Решение № 67, взето на заседание на 
Общински съвет – Две могили по Протокол №5/14.01.2016 г. са определени представители 
на Община Две могили в сдружението. Видно от публикуваните данни в Търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, мандата на управителните 
органи на сдружението е изтекъл на 26.06.2019 г., като не е свиквано общо събрание и не 
са избирани нови управителни органи. 

Комисията със 3 гласа „за”, 2 гласа „против“ 2 гласа „ въздаржал „ 

По пета точка от дневния ред докладва Гяля Додева: Община Две могили е 
собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска собственост № 
108/12.11.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно място с площ от 1060 
кв. м., съставляващо парцел I в кв. 41 по плана на с. Широково, заедно с построената в 
него двуетажна масивна сграда – „Културен дом“, на площ от 340 кв. м. (сградата на 
Читалището). Към момента в сградата се помещават НЧ "Христо Ботев - 1927" - с. 
Широково и кабинета на кметския наместник на селото.  

Постъпила е Докладна записка с вх. № 3328/19.06.2020 г. от госпожа Манджарова-
Димова, с която се иска предприемане на действия от Кмета на Общината за преместване 
на кабинета на кметския наместник от настоящото му местоположение в помощение с 
площ от 18 кв. м., собственост на Община Две могили, находящо се в построената сграда в 
недвижим имот по Акт за публична общинска собственост № 4168/13.07.2020 г., 



представляващ: дворно място от 420 кв.м, съставляващо УПИ  VIII – 89, в кв. 27 по плана 
на с. Широково (сградата, където се намира Пощата). 

Във връзка с постъпилата Докладна записка, със Заповед № 504/24.06.2020 г. е 
назначена комисия от служители на общинска администрация, която да извърши проверка 
за възможността за изместване кабинета на кметския наместник. След проверката, 
комисията констатира, че би било удачно кабинета да бъде преместен поради следните 
причини:  

- Към настоящия момент кабинентът е разположен на втория етаж и възрастните 
хора от селото трудно могат да се придвижат до него; 

- През зимния период е много трудно помещението да бъде отоплявано, тъй като 
площта му е голяма и няма никаква изолация. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

По шеста точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Община Две могили е 
собственик на имот по Акт за частна общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. на Кмета 
на Община Две могили, представляващ дворно място с идентификатор 20184.1.2099, с площ 
от 4676 кв. м., с построените в него сгради със смесено предназначение, с адрес: гр. Две 
могили, ул. „Цар Симеон” № 26 (бивше БКС), при граници и съседи: север – имот № 
20184.1.2710, изток - имот № 20184.1.2844 и юг – имот № 20184.1.2843. 

С договор за наем № 498/01.09.2016 г. е отдаден под наем самостоятелен обект в 
сграда за извършване на търговска дейност. Срокът на договора изтича на 01.09.2020 г. В 
интерес на община Две могили е вземане на ново решение от Общински съвет за отдаване 
под наем на горепосочения имот чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
срок от 10 /десет/ години. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление с вх. № 
3354/22.06.2020 г. от „КАРБУЛ КМ” ЕООД, представлявано от Пламен Петков, 
занимаващо се с търговска дейност и предоставяне на услуги, с което лицето изявява 
желание да наеме „сграда със смесено предназначение”, с ползваема площ от 96 кв. м. в 
югоизточната част на сграда, с идентификатор 20184.1.2099.5.2, със застроена площ от 542 
кв. м., попадащ в дворно място с идентификатор № 20184.1.2099 по КККР на гр. Две 
могили, по Акт за частна общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
По седма точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: Община Две могили е 
собственик на поземлен имот по Акт за частна общинска собственост № 4075/07.05.2020 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно място с площ от 635 кв. м., с 
идентификатор № 20184.1.2432 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две 
могили, с административен адрес: гр. Две могили, ул. „Драва” № 1, Община Две могили, 
област Русе, обособено в парцел 167, кв. 91 по стария регулационен план на гр. Две могили, 
при граници и съседи: север – 20184.1.2431, изток – 20184.1.2744, юг – 20184.1.2433. 
 В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление с вх. № 
3386/24.06.2020 г. от Драгомир Деянов Йорданов, с което лицето изявява желанието си да 
закупи имот частна общинска собственост с идентификатор № 20184.1.2432 по КККР на гр. 
Две могили. 
 Към молбата е приложено копие от издадено Удостоверение № 408/08.12.1994 г. за 
признато право на строеж върху държавно дворно място и право на собственост върху 
построените сгради и подобрения в местата на Деян Дечев Йорданов. Видно от издадено 
удостоверение за наследници, Драгомир Деянов Йорданов е наследник на Деян Йорданов. 
Към заявлението е приложено също и копие от разрешение за строеж № 6 от 1986 г. и 
Протокол № 6 от 26.03.1986 г.за определяне на строителна линия и ниво. Подаденото 
заявление и приложенията към него отговарят на условията на чл. 35, ал. 3 от Закона за 



общинската собственост и на чл. 38 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

По осма точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: В изпълнение на Решение 
№ 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г., представям Информация за дейността на Кметския 
наместник на Кметстко наместничество село Каран Върбовка за периода 01.07.2019 г. до 
30.06.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № ..... 
от .....07.2020 г. да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Кметския наместник на 
Кметстко наместничество село Каран Върбовка за периода 01.07.2019 г. до 
30.06.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

По девета точка от дневния ред докладва Галя Додева: В съответствие с 
разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към проекта на Правилник за 
изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения 
посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе, приета с Решение № 109 
по Протокол № 10 от 28.03.2008 г. на Общински съвет Две могили, изм. с Решение № 336 по 
Протокол № 26/23.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 901 по Протокол № 58/18.02.2011 г., изм. с 
Решение № 936 по Протокол № 56/21.08.2015 г., изм. и доп. с Решение № 216 по Протокол № 
11/27.05.2016 г. на Общински съвет – Две могили, прилагаме съответните мотиви, както следва: 

Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на 
територията на община Две могили, област Русе: 

Функцията на обществения посредник на територията на община Две могили е да съдейства 
за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление 
и местната администрация. Голяма част от подадените устни и писмени сигнали и жалби до 
обществения посредник се подават и до кмет на Община, кметове на кметства, председател на 
Общински съвет и заместник кметове.  

Приетият Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, 
действащ на територията на община Две могили, област Русе, създава възможност едно и също лице 
едновременно да съчетава функциите на обществен посредник и кандидат за такъв в рамките на 
следващ. Считаме, че това води до неравнопоставеност на кандидатите и нарушаване на основни 
конкурсни принципи.  

На следващо място действащият Правилник допуска неограничен брой мандати, която 
възможност следва да бъде елиминирана с оглед консититуционните принципи и обществените 
норми за осигуряване на широко представителство на гражданите в управлението и диалог с 
държавните органи. Ограничаването броя мандати на обществения посредник в Община Две 
могили, цели да се гарантира защитата на правата на неограничен кръг граждани. Аналогично е 
уреден и избора съгласно чл. 8 от Закона за омбудсмана, съгласно който Омбудсманът на Република 
България се избира от Народното събрание и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за 
още един мандат. За сравнение в повечето нормативни актове, уреждащи дейността на 
обеществените посредници (омбудсмани) в общините в Република България, е предвидено 
ограничение мандатността не повече от два мандата – Правилник за организацията и дейността на 
обществения посредник на територията на община Бургас, Правилник на Обществения посредник 
в Община Шумен, Правилник за Обществения посредник в Община Казанлък и други.  

Цели, които се поставят с изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и 
дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе: 
Осигуряване на прозрачна и законосъобразно процедура по избор на обществен посредник на 
Община Две могили, гарантиране възможност за равна защита и достъпност на гражданите до 
услугите на обществения посредник. Недопускане възможност противно на настоящия Правилник 
едно и също лице да съвместява длъжността обществен посредник, въпреки че е с изтекъл мандат и 



същевременно то да бъде кандидат обществен посредник за следващ мандат. По този начин се цели 
да се осигури равнопоставеност на всички кандидати в процедурата. 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на 
Правилник за отмяна на Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, 
действащ на територията на община Две могили, област Русе не са необходими финансови средства. 
Отмяната не би довела и до увеличаване на разходите. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:  
С изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения 

посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе, ще се разшири кръга на 
лицата, които могат да заемат длъжността Обществен посредник”. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганият проект на 
Правилник за изменение и допъление на Правилник № 5 за организацията и дейността на 
обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе е в 
съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, чл. 21а, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 3 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, при спазване изискванията на чл. 75 - чл. 80 от Административнопроцесуалния 
кодекс и чл. 8, чл. 13, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 48 от Указ № 
883 за прилагане на Закона за нормативните актове и Докладна записка вх. №       от                    2020 
г., предлагам на Общински съвет – Две могили да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и 

дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, 
област Русе. 
Комисията със 4 гласа „за”, 2 гласа „против“ 1 глас „ въздаржал „ 

По десета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров:  
В чл. 119 от Правилник №1 за организацията и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е уредено 
работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет Две могили. 
Съгласно приетия текст, Председателя на Общински съвет работи в него пет дни седмично, 
по осем часа, за което получава възнаграждение в размер на 70 (седемдесет) процента от 
месечното трудово възнаграждение на кмета на общината, а средствата се осигуряват от 
общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за съвета. 

С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. бе обявено извънредно 
положение в Р България свързано с разпространението на болестта COVID-19. Това доведе 
до криза във всички сектори от икономиката на страната, реализиране на загуби от 
предприятия поради, което и приходите в общинския бюджет значително намаляха. 
Същевременно се реализираха много разходи с непредвидим характер, свързани с опазване 
здравето и живота на хората и предотвратяване разпространението на заразата. Въпреки 
отмяната на извънредното положение и въвеждането на извънредна епидемична обстановка 
последствията от икономическата криза се отразяват на бюджета на Община Две могили, 
което налага реализирането на икономии. 

Поради това с настоящия проект за изменение на Правилник №1 за организацията и 
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация предлагам работното време на Председателя на Общински съвет Две 
могили да е пет дни седмично по четири часа, за което да получава възнаграждение 
пропорционално на работното време. 

Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение на Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация: Промяна на работното време и 
възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Две могили. 

Финансови средства: За прилагане на Правилник за изменение на Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация не е необходимо разходването на допълнителни 
финансови средства. 



Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението 
са икономия от финансови средства, предвидении за възнаграждение на Председателя на 
Общински съвет. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганото 
изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация са в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс 
предлагам на Общински съвет Две могили да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 
1. Приема Правилник за изменение Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 09:30 часа.   

Подписали протокола: 
 
 
 
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Румен М. Марков)                      (Ахмед Н. Ахмед)            (Галя М. Додева) 

 
 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......… 
                          (Ивайло Д. Иванов)         (Мехмед Р. Мехмедов)     (Драгомир Д. Драганов) 

 
 
7. ………………......… 
          (Ивайло П. Иванов                                                                            
 
 
 
 
 
 

Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 


