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

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 35 
Днес, на 15.07.2013 г. от 8.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 2, 

се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и строителство, 
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – председател. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 

 3. Боян Симеонов Иванов – член. 
4. Стефка Райкова Пенчева – член. 
5. Татяна Димитрова Василева – член. 
6. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
7. Байчо Петров Георгиев – член. 

 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател на 
Общинския съвет. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 

единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 250/11.07.2013 г., относно: Приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Две могили, област Русе. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 251/12.07.2013 г., относно: Приемане на 
Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 252/12.07.2013 г., относно: Информация 
за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода от 01.11.2012 г. до 
30.06.2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 253/12.07.2013 г., относно: Информация 
за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода от 01.07.2012 г. до 
30.06.2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 254/12.07.2013 г., относно: Отчет за 
изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от общинската администрация за 
първото шестмесечие на 2013 година. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Промените в тази наредба ни 
се предлагат в съответствие с измененията в закона, обнародван в държавен вестник от 26.03.2013 
г. Промените са главно административни, които се предлагат както в изменение на тектовете, така 
и в отмяна на някои тектове на алинеи. Считам, че предложението е законово и навременно, 
поради което ви предлагам да ги приемем. Нашите наредби са отворени за промени съобразно 
измененията в законите и ние трябва често да ги актуализираме. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Предлагат ни се промени в 
нашата наредба № 5, които да подобрят работата на звено за услуги в домашна среда. Това звено 
обслужва самотноживеещи хора, което по същество е дълбоко социална дейност, която ние трябва 
всячески да подпомагаме. Промените са в размера на таксата заплащаща се от потребителя, а 
именно предложението е тя да бъде намалена. Щом администрацията предлага това нека го 
приемем. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
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По трета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Информацията се предлага 

по одобрения от нас график. Много добре е представена, като са посочени и препоръки. 
Предлагам да я приемем. 

Рзисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Представена ни е 
информация за дейността на Кмета на Кметство село Чилнов. Тя също е представена съобразно 
приетия от нас график, като в нея имам мнения за бъдещи намерения за селото. Предлагам ви да 
приемем представената информация. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Представен ни е отчет за 
изпълнението на решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2013 г. Това е едно от 
задълженията на Кмета на Общината съгласно ЗМСМА. Отчетът е изготвен в табличен вид, 
аналогично съобразно други такива. Има някои въпроси към неизпълнените решения, понеже 
вносителят на докладната записка не присъства, предлагам да зададем въпросите си на 
заседанието на Общинския съвет. Като цяло предлагам да приемем представения отчет. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 
физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Информация за резултатите от дейността 
на Кмета на Кметство село Баниска за периода от 01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Информация за резултатите от дейността 
на Кмета на Кметство село Чилнов за периода от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Отчет за изпълнение на решенията на 
Общински съвет – Две могили от общинската администрация за първото шестмесечие на 2013 
година. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев) 

           
4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


