
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 48 
 

Днес, на 18.03.2015 г. от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, на което 

присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

5. Микерям Кадир Адям – член. 

6. Пламен Петков Лашев – член. 

7. Велико Димитров Великов – член  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 105/13.03.2015 г. от Николай Христов 

Христов, 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.  

По първа точка – От 01.04.2015 година, съгласно Заповед № РД-663 от 21.08.2007 

год., стартира туристическият сезон в природна забележителност пещера „Орлова чука”. 

Отчитайки слабостите на предходния туристически сезон, считам, че е необходимо 

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, относно посещенията в пещерата на групи в трудоспособна възраст. 

Същите създават напрежение сред туристите и обслужващия персонал. Голяма част от 

лицата, непосредствено пред входа на пещерата, се срещат и възползвайки се от 

привилегиите в Наредбата, се позовават на чл. 51, ал. 1, т. 2 и изявяват желание за 

закупуване на групови билети, които са на по-ниска стойност от билетите за индивидуално 

посещение. Това налага следните промени в Наредба № 5 както следва: 

& 1. Чл. 51, ал. 1, т. 2 след текста: „За ученици, студенти и пенсионери” отпада 

текста „и групи от 5 до 15 човека /лица в трудоспособна възраст/”. 

Чл. 51, ал. 1, т. 3 отпада думата „индивидуално”. 

2”а ”, буква „а”,”б” и „в” се отменят. 

& 2, Заключителна разпоредба. 

1. Разпоредбата на & 1 влиза в сила от 01.04.2015 година, 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

105/13.03.2015 г. от Николай Христов Христов, 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.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 



  

Подписали протокола: 
 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                     (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                       (Невена Д. Георгиева)            
 

 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 
 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

 

Председател на комисията: 

        
 

______________ (Св. Донев) 
 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (Ст. Пенчева) 
 


