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

САМОПРАВЛЕНИЕ- УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 2 

 

Днес, на 16.01.2008 г., от 17.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, 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. 

  

В работата на комисията взе участие Мариета Петрова – юрисконсулт на Община 
Две могили. 

 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 41/16.01.2008 г. на Кмета на община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Отмяна на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Две 
могили, Област Русе и приемане на нова Наредба 

 

 По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: 
Докладвам искането за отмяна на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Две 
могили, Област Русе и приемане на нова Наредба. Считам искането за основателно. В 
старата наредба има направени много изменения, и трудно човек може да се ориентира. За 
2008 г. има нови моменти, които трябва да се отразят – така, че е по-добре да прием нова. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Ахмед Феим: Предложените увеличения в таксите са основателни, 
следователно трябва да ги приемем. 
     2. Г-н Айдън Карамехмедов: Мисля, че разрешителното за търговия с алкохол е 
завнишен и трябва да бъде намален. 
     3. Г-н Йордан Великов: Предложените промени са съобразени с бюджета на 
общината за 2008 г. и следователно – трябва да ги приемем.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ОТМЕНИ 
действащата в момента Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Две могили, Област Русе и приемане 
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предложената от общинска администрация нова Наредба по този въпрос с предложените в 
нея такси на предлаганите от общината услуги. 
 

  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 20.00 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) 
 
 
 


