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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО САМО-

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 84 

Днес, на 23.07.2010 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията. 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Огнян Стефанов Георгиев – 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 Драгомир Дамянов с вх. № 229/30.06.2010 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Каран Върбовка, община Две 
могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 230/30.06.2010 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Каран Върбовка, община Две 
могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 231/30.06.2010 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Каран Върбовка, община Две 
могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 232/30.06.2010 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна 
общинска собственост № 074002, 074003 и № 074004, стопанисвани по реда на чл. 19 от 
ЗСПЗЗ в землището на село Каран Върбовка, община Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 234/30.06.2010 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 235/30.06.2010 г., 
относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 244/07.07.2010 г. 
относно: Снемане от отчет на изпълнените решения на Общинския съвет от Общинската 
администрация.  

8. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 257/16.07.2010 г., 
относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Могилино през последната 
година и проблемите, които той среща при изпълнение на задълженията си.  
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9. Разглеждане на  Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 259/16.07.2010 

г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица през последната 
година. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предлага се да бъде 
отдадена под наем нива, която се стопанисва от Общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ. Като 
нея има още три такива докладни. Те са съответно с вх. № 230, № 231 и № 232. Този имот е 
частна – общинска собственост. Има заявен интерес за наемането му. Решението, обаче 
което се предлага, считам че неправилно е формулирано. Ние не за първи път отдаваме 
имоти под наем. Възприели сме си определен стил на изписване на решението, и това, 
което ни се предлага не е нашият. Отделно в решението има пожелания, чиито място не е 
там. Според мен решението трябва да има следният вид: 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, след 
провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска собственост по Акт № 2571 от 
01.06.2010 г., а именно: Нива с площ от 6.414 дка (шест декара четиристотин и 
четиринадесет квадратни метра), шеста категория на земята при неполивни условия, 
находяща се в местността “Лещака”, съставляваща имот № 000197 (сто деветдесет и 
седем), парцел 197 (сто деветдесет и седем) по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две 
могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000080 – пасище мера на Земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ и имот № 000138 – жилищна територия на село Каран Върбовка, община Две 
могили, област Русе, при начална наемна цена от 10.00 (десет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  да се 
представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Считам, че решението, което предлага г-н Лашев е изчистено и 

съобразено с нормативната ни уредба. Отделно, аз считам, че преди това заседание 
коментирахме тези неща, и за да не се повтаряме предлагам по тези 4 точки от дневния ред 
докладчика направо да дава решението, което трябва да предложим за гласуване и от 
Общинския съвет. 

2. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с казаното от г-н Лашев и г-н Феим. 
По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Решението по 

тази докладна трябва да изглежда така: 
1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, след 

провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска собственост по Акт № 420 от 
27.03.2005 г., а именно: Изоставена нива с площ от 20.932 дка (двадесет декара деветстотин 
тридесет и два квадратни метра), шеста категория на земята при неполивни условия, 
находяща се в местността “Над село”, съставляваща имот № 075010 (седемдесет и пет 
хиляди и десет), парцел 10 (десет) по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две 
могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000263 – полски път на Община Две 
могили и имот № 000264 – пасище мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, при начална наемна 
цена от 10.00 (десет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  да се 
представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Огнян Георгиев: Приема се. 
По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Решението е: 
1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, след 

провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска собственост по Акт № 2875 от 
10.05.2010 г., а именно: Друга посевна площ с площ от 14.040 дка (четиринадесет декара и 
четирдесет квадратни метра), шеста категория на земята при неполивни условия, находяща 
се в местността “Над село”, съставляваща имот № 075009 (седемдесет и пет хиляди и 
девет), парцел 9 (девет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 
землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при 
граници и съседи: имот № 000263 – полски път на Община Две могили, имот № 000264 – 
пасище мера на Земи по чл. 19, имот № 075008 – друга посевна площ на земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ и имот № 075004 – друга посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, при начална 
наемна цена от 10.00 (десет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  да се 
представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: И това решение се приема. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: По тази докладна в  

решението ни трябва да включим отделна точка, с която имотите да бъдат включени в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. В останалата си 
част решението трябва да бъде, както другите. Или решението ще изглежда така: 

1. Дава съгласието си да бъдат включени в Раздел ІV (римско четири) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 година, приета с 
Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 г. недвижими имоти собственост на 
Община Две могили, а именно: 

 1.1. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2865 от 10.05.2010 г., а именно: 
Друга посевна площ с площ от 2.187 дка (два декара сто осемдесет и седем квадратни 
метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 
“Над село”, съставляваща имот № 074002 (седемдесет и четири хиляди и две), парцел 2 
(две) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 
Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

1.2. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2866 от 10.05.2010 г., а именно: 
Друга посевна площ с площ от 1.342 дка (един декар триста четиридесет и два квадратни 
метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 
“Над село”, съставляваща имот № 074003 (седемдесет и четири хиляди и три), парцел 3 
(три) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 
Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

1.3. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2867 от 10.05.2010 г., а именно: 
Друга посевна площ с площ от 1.219 дка (един декар двеста и деветнадесет квадратни 
метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 
“Над село”, съставляваща имот № 074004 (седемдесет и четири хиляди и четири), парцел 4 
(четири) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 
село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, за срок от 3 (три) години, след 
провеждане на търг с явно наддаване имоти – частна общинска собственост, а именно: 

2.1. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2865 от 10.05.2010 г., а именно: 
Друга посевна площ с площ от 2.187 дка (два декара сто осемдесет и седем квадратни 
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метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 
“Над село”, съставляваща имот № 074002 (седемдесет и четири хиляди и две), парцел 2 
(две) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 
Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: 
имот № 000138 – жилищна територия на село Каран Върбовка, имот № 000131 – полски път 
на Община Две могили, имот № 000230 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 
№ 074003 – друга посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, при начална наемна цена от 
20.00 (двадесет) лева на декар. 

2.2. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2866 от 10.05.2010 г., а именно: 
Друга посевна площ с площ от 1.342 дка (един декар триста четиридесет и два квадратни 
метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 
“Над село”, съставляваща имот № 074003 (седемдесет и четири хиляди и три), парцел 3 
(три) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 
Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: 
имот № 000138 – жилищна територия на село Каран Върбовка, имот № 074002 – друга 
посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000230 – пасище, мера на земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ и имот № 074004 – друга посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, при начална 
наемна цена от 20.00 (двадесет) лева на декар. 

2.3. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2867 от 10.05.2010 г., а именно: 
Друга посевна площ с площ от 1.219 дка (един декар двеста и деветнадесет квадратни 
метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 
“Над село”, съставляваща имот № 074004 (седемдесет и четири хиляди и четири), парцел 4 
(четири) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 
село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и 
съседи: имот № 000137 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000138 – 
жилищна територия на село Каран Върбовка, имот № 074003 – друга посевна площ на земи 
по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000230 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 
106002 – залесена територия на МЗГ ДЛ/ДДС, при начална наемна цена от 20.00 (двадесет) 
лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  да се 
представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Правилно е имотите първо да бъдат включени в 

програмата, а след това – да бъдат отдавани под наем. 
По пета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Следващите две 

докладни са за имоти, които се намират в землището на село Каран Върбовка, но са 
публична – общинска собственост. Особеното тук е, че такива имоти могат да се отдават 
под наем, като, обаче това не пречи на хората да упражняват своите права. Касае се за 
рибарници, за които в Наредба № 7 няма посочени базисни цени за отдаването им под 
наем. По тази причина Кмета е прибегнал към оценители, които да определят каква е 
справедливата годишна наемна цена. В този случай се предлага това да бъде 72.81 лева. 
Според мен цената е ниска и следва да предложим друга по-висока. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: На мен също ми се струва, че тази цена е ниска. Според мен 

трябва да я увеличим поне два или три пъти, от това, което ни се предлага. Ако не се яви 
никой на първия или втория търг, Кметът ще може да намали цената с 20 %. Ако се наложи 
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с друго свое решение ние можем да свалим първоначалната цена. Предлагам решението 
ни да добие следния вид: 

1. Дава съгласието си да бъдат включени в Раздел ІV (римско четири) от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 година, приета с 
Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 г. недвижими имоти собственост на 
Община Две могили, а именно: 

1.1. Имот – публична общинска собственост по Акт № 2878 от 15.06.2010 г., а именно: 
„Рибарник” с площ от 5.398 дка (пет декара и триста деветдесет и осем квадратни метра), 
четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, 
съставляваща имот № 000246 (двеста четиридесет и шест), парцел 246 (двеста четеридесет 
и шест), образуван от имот № 000244 (двеста четиридесет и четири) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, 
ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

1.2. Имот – публична общинска собственост по Акт № 2878 от 15.06.2010 г., а именно: 
„Рибарник” с площ от 8.386 дка (осем декара и триста осемдесет и шест квадратни метра), 
четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, 
съставляваща имот № 000249 (двеста четиридесет и девет), парцел 249 (двеста 
четеридесет и девет), образуван от имот № 000244 (двеста четиридесет и четири) по 
картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Каран 
Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

2. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, след 
провеждане на търг с явно наддаване имот – публична общинска собственост по Акт № 2878 
от 15.06.2010 г., а именно: „Рибарник” с площ от 5.398 дка (пет декара и триста деветдесет и 
осем квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се 
в местността “Над село”, съставляваща имот № 000246 (двеста четиридесет и шест), парцел 
246 (двеста четеридесет и шест), образуван от имот № 000244 (двеста четиридесет и 
четири) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 
село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и 
съседи: имот № 000243 – дере на Община Две могили, имот № 000245 – пасище мера на 
земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000247 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 
№ 070075 – зеленчукова култура на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 070073 – зеленчукова 
култура на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 105002 – залесена територия на МЗГ ДЛ/ДДС 
при начална годишна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева за целия имот. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  да се 
представи екземпляр от сключения договор. 

По шеста точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тази докладна е за 
другия рибарник. Предлагам ви решението ни да бъде следното: 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, след 
провеждане на търг с явно наддаване имот – публична общинска собственост по Акт № 2878 
от 15.06.2010 г., а именно: „Рибарник” с площ от 8.386 дка (осем декара и триста осемдесет 
и шест квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща 
се в местността “Над село”, съставляваща имот № 000249 (двеста четиридесет и девет), 
парцел 249 (двеста четеридесет и девет), образуван от имот № 000244 (двеста четиридесет 
и четири) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 
село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и 
съседи: имот № 000243 – дере на Община Две могили, имот № 000247 – пасище, мера на 
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земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 105002 – залесена територия на МЗГ ДЛ/ДДС при 
начална годишна наемна цена в размер на 300.00 (триста) лева за целия имот. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  да се 
представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Предложеното ни решение е във вида, по който сме оформили 

решенията си  по предишните докладни, така че предлагам да приемем това проекто-
решение. 

По седма точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: За мандата ни ако не 
греша това е третата докладна с такова съдържание. Вижда се, че решения от 2007 година 
все още не са изпълнени. Или ако са изпълнени няма представени доказателства. 
Представени са доказателства само за 38 решения, които са изпълнени. Считам, че същите 
следва да бъдат снети от отчет, а посочените в докладната решения да продължат да се 
водят и занапред като неизпълнени. 

В разискванията по седма точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Не е нормално да има толкова неизпълнени решения от 2009 

година. Общината има секретар, който трябва да съблюдава тези неща и да контролира 
изпълнението на решенията ни. Дори той, а не отделният служител трябва да представя в 
Общинския съвет административните актове по изпълнените ни решения. По този начин и 
той ще си води статистика за изпълнението на решенията ни, а не както се случва – да не 
знае какво става. 

2. Ахмед Феим: Явно администрацията все още неможе да свикне с изпълнението 
на задълженията си по закон и Кметът на Общината трябва да се намеси. 

По осма точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Кметът на село Могелино е 
представил за разглеждане своята информация за дейността си като кмет на населеното 
място. В нея не се вижда мястото на кмета. Все едно населеното място може да свърши 
тази работа и без кмет. Това, между впрочем е всеобща слабост на кметовете. В 
информацията не става ясно например колко са самотно живеещите хора, кой се грижи за 
тях, какви проблеми имат. Децата от селото, които посещават училището в село Баниска 
имат ли проблеми с извозването от селото до училището и обратно. Социалният потронаж 
удовлетворява ли хората, обхванал ли е всички нуждаещи се. Поддържат ли се чистотата по 
улиците. Какви са наблюденията на кмета към Защитеното жилище. Това са въпроси, на 
които информацията не ни дава отговор. Но информацията отчита дейност. 

В разискванията по осма точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Реализираните проекти, за които се говори в 

информацията реално се изготвят в Две могили. Ако поставянето на пейки, подмяна на 
дограма са съществени въпроси, то възниква въпросът колко време е необходимо, за да се 
направят. А какво прави в останалото си време Кметът? 

2. Йордан Великов: Така или инъче да се приеме информацията. 
По девета точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Информацията на 

Кмета на село Острица е още по-кратка. От нея трудно можеш да си направиш оценка какво 
всъщност прави кмета през годината. И в неговата информация се повтарят теми залегнали 
в информацията на Димитров – кошчета, пейки, дръвчета. В информацията му няма и ред за 
бюджета, който му е предоставен и начинът му за изразходване. Проблемите за 
сметосъбирането, сметоизвозването. Но като всяко начало да се надяваме, че във 
следващите информации ще бъдат по-обстойни. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 



 7 
1. Пламен Лашев: Няма какво да се коментира по тази информация, но да се 

приеме. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отдаден под наем 
описаният имот в Докладна записка с вх. № 229 от 30.06.2010 г., като решението бъде във 
вида, около което се обединихме. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отдаден под наем 
описаният имот в Докладна записка с вх. № 230 от 30.06.2010 г., като решението бъде във 
вида, около което се обединихме. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отдаден под наем 
описаният имот в Докладна записка с вх. № 231 от 30.06.2010 г., като решението бъде във 
вида, около което се обединихме. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъдат отдадени под наем 
описаните имоти в Докладна записка с вх. № 232 от 30.06.2010 г., като решението бъде във 
вида, около което се обединихме. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отдаден под наем 
описаният имот в Докладна записка с вх. № 234 от 30.06.2010 г., като решението бъде във 
вида, около което се обединихме. 

6. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отдаден под наем 
описаният имот в Докладна записка с вх. № 235 от 30.06.2010 г., като решението бъде във 
вида, около което се обединихме. 

7. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъдат снети от отчет 
описаните в докладна записа с вх. № 244 от 07.07.2010 г. решения и продължава да води на 
отчет тези, които са описаните в същата докладна записка. 

8. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема информацията за дейността на Кмета на 
Кметство село Могилино през последната година. 

9. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема информацията за дейността на Кмета на 
Кметство село Острица през последната година. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 
 
 

 

Подписали протокола: 
 
 
 

 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 
 

 
4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
       Председател на комисията: 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 

Секретар      на       комисията: 

 
______________ (Пл. Лашев) 


