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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  

№ 44 
Днес, на 10.12.2013 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. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Байчо Петров Георгиев – член. 
7. Татяна Димитрова Василева – член. 

 В работата на Комисията участие взеха Николай Христов Христов – Кмет на 
Общината и 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. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 443/27.11.2013 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. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 444/28.11.2013 г., 
относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/02.12.2013 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. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 449/05.12.2013 
г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2013 г. до 
30.11.2013 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 450/05.12.2013 
г., относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински 
съвет – Две могили за 2014 година. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 451/05.12.2013 
г., относно: Приемане на График за 2014 година, относно изготвяне и представяне на 
отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две могили. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 
457/09.12.2013 г., относно: Изменение на Решение № 63 по Протокол № 5/27.01.2012 г., 
относно определяне на представители от Община Две могили в МИГ ЛИДЕР НА 
ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В предложената 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 няма нещо необичайно, копират се 
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предложенията от закона за местните данъци и такси, които задължително трябва да 
направим. Коментар може да предизвика намалението на данъка на автомобили до 74 kw, 
като законодателят е дал възможност на съответната община да прецени 20/40 % 
намаление. Тук се предлага 20 %, което означава по-големи приходи в бюджета. Нека се 
приеме така, ако разбира се, комисията по „Бюджет и финанси” няма друго предложение. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Тази Наредба се 
предлага навреме и съобразно променения Закон за Общинските бюджети и Закона за 
публичните финанси. Това е нова наредба и е копирана от други наредби на други 
общини, затова предлагам да се приеме без забележки.  

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: Това е една нова наредба и същевременни ние трябва да и 
обърнем внимание при приемането и. Тук предполагам, че комисията по „Бюджет и 
финанси” ще поработи малко повече от нас. Иначе наредбата има по-разширен спектър на 
действие от старата – говори се за европейски средства, прогнози, публичност. Какво 
искам да кажа – по тази наредба бюджетът на общината трябва да се приеме до 30.11., а тя 
влиза в сила от 01.01.2014 г. и тук финасово – счетоводният отдел към общината трябва да 
се съобрази с това, но най-вероятно ще приемем бюджета по старата наредба, а тези 
изисквания ще бъдат за следващата година.  

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Отново ни се 
предлагат промени в наша наредба и този път това е Наредба № 5, които са съобразно 
измененията в Закона за местните данъци и такси. Тук има два аспекта: 

Първо – либерализира се освобождаването от местин данъци и такси на лица, които 
постоянно не обитават имотите си. Това е добре, но според мен ще доведе до много 
проблеми относно проследяването на такива имоти и контрола над тях. Държавата отново 
със свои непревилни решения прехвърля отговорността на общините, което в случая е 
грешно. 

Второ – иска се завишаване на таксата за детските градини съобразно завишените 
разходи. Това е добре, но дали по този начин няма да има по-слаба събираемост? Иначе 
нека се приемат предложенията. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев: В предложението за промяна на тази наредба има два момента 
– за такса битови отпадъци и местен данък и таксите за детските градини. Според мен с 
тези промени общинското ръководство ще си създаде повече проблеми – защо? Още 
отсега е ясно, че при тези прогнози за събираемост на местни данъци и такси ще имаме 
дупка от приблизително 200 хил. лева на година при тези разходи. Същото важи и за 
детската градина, дори при завишаването на таксата и там ще има дупка от около 200 хил. 
лева на година. Ще може ли общинския бюджет да поеме тези разходи, откъде ще дойдат 
приходите за покриване на данъците? Очертава се тежка финансова година и според мен 
ТБО трябваше да се вдигне още първата година от мандата на това управление или плавно 
да се вдигне защото сега вече сме поставени пред свършен факт. Общината от 
собствените си приходи вместо да прави инвестиции и ремонти трябва да покрива 
дефицити. На тези въпроси трябва да се дадат някакви отговори от общинското 
ръководство. 

2. Стефка Райкова: Щом трябва нека се вдига таксата за детските градини, но 
какво е мнението на обществото, как ще се приеме това от гражданите на общината? 
Основната част от малцинствата са освободени напълно или частично от тази такса, но те 
пак няма да могат да си плащат тази такса и тогава ударът ще се поеме от съвестни и 
работещи родители. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: 
Предложеният отчет е за шест месеца и се предлага навреме, нямам забележки, нека се 
приеме. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
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1. Байчо Георгиев: Аз ще подкрепя предложението за приемане на отчета. 

Направих една статистика – нека всеки от колегите си направи изводи за нашата работа. 
За две години работа Общинският съвет е приел общо 516 решения, от които 146 са за 
помощи, 104 за отчети, 102 – организационни, 32 нормативни, 42 за бюджета, 27 
продажби, 20 за наем, 14 за собственост, 11 за ТСУ, 5 за пасищата и 8 за проекти или 
общо около 30 % от решенията ни са за помощи. 

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Предлага ни се график 
за провеждане на заседанията на Общинския съвет. Нямам коментар, предлагам обаче 
първото заседание в новата година да бъде в резервната дата с цел по-голяма 
оперативност. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Графикът е 
идентичен като минали години, съобразен е с други наши планове и стратегии, които ще 
приемаме през годината, нека го приемем в тази вид. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова: Много ми се иска, колеги когато се прима такъв график да 
заложим и мнението че трябва да се прави някаква оценка при приемането на отчетите. 

2. Байчо Георгиев: Това е добре, но трябва да създадем някакви критерии за 
такива оценки. 

По седма точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Колежката Соня 
Нечева се отказва доброволно от това задължение със свои мотиви, които очевидно са 
правилни. Нека се приеме предложението, но да видим това ли е най-правилния избор за 
представител в МИГ. Може да бъде напрамир някой от заместник кметовете, някоий 
ръководител на дирекция от Общинското ръководство. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Татяна Василева: В този ред на мисли предлагам за представител в МИГ г-жа 
Кремена Любенова зам.-кмет на Общината. Тя също може добре да защитава интересите 
на Общината. 

2. Боян Симеонов: Според мен кметът е по-авторитетна фигура, нека той да бъде 
представител. 

3. Байчо Георгиев: Подкрепям кандидатурата на г-жа Кремена Любенова. 
 

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 № 6 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили, област 
Русе. 

3. 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. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Отчет за дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода 
от 01.06.2013 г. до 30.11.2013 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема График за провеждане на 
редовните заседания на Общински съвет – Две могили за 2014 година. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема График за 2014 година, относно 
изготвяне и представяне на отчетите и информациите на редовните заседания на 
Общински съвет – Две могили. 
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7. Комисията със 7 (седем) гласа „За” приема Изменение на Решение № 63 по 

Протокол № 5/27.01.2012 г., относно определяне на представители от Община Две могили 
в МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО, като предлага на мястото 
на г-жа Соня Неделчева – Нечева да бъде избрана г-жа Кремена Любенова – зам.-кмет на 
Общината. 

 

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) 


