
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
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 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 63 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 5/27.01.2012 г. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 7, ал. 2 т. 5  от Наредба № 

23/18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на 

стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на 

местни инициативни групи , придобиване на умения и постигане на 

обществената активност на съответната територия за 

местните инициативни групи , прилагащи стратегиите за местно 

развитие „ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 г. и Докладна записка с вх. № 565 от 05.01.2012 

г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Прекратява правомощията на Юлия Маринова Йорданова в 
качеството и на  представител на Община Две могили в състава на Общото 
събрание им на  Управителния съвет на  Местната инициативна група и на 
Румен Манолов Марков  като резервен член за попълване, при необходимост 
на Управителния съвет от страна на Община Две могили, с оглед 
прекратяване на трудовите и служебните им правоотношения с Община Две 
могили. 

2. Определя за представители от Община Две могили в МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И 
ИВАНОВО, както следва: 



 2.1. Соня Петрова Неделчева – Нечева – общински съветник от ПП 
ГЕРБ, за свой представител в състава на Учредителното събрание на  
Местната инициативна група 

2.1. Юсеин Ахмедов Юсеинов – общински съветник от ПП ДПС, като 
резервен член за попълване, при необходимост на Управителния съвет от 
страна на Община Две могили. 
 3. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Две могили да 
предприеме необходимите действия за изпълнение решението.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                           (Хр. Ефтимова) 


