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

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 65 

Днес, на 17.11.2009 г., от 09.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията 
        Огнян Стефанов Георгиев – член 
В заседанието на Комисията взеха участие Йорданка Тодорова – специалист 

общинска собственост и Галина Кръстева – младши юрисконсулт. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 529/11.11.2009 г., относно: 

Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили за деветмесечието 
на 2009 г.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 531/11.11.2009 г., относно: 
Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги, предоставяни на юридически и физически лица в Община 
Две могили. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 532/11.11.2009 г., относно: 
Продажба на имоти – частна общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Смятам, че отчета е 
направен добре, самокритично, не е спестено нищо, честно е подходено към информацията. 
Загубите на Дружеството са оправдани според написаното. Предлагам ви да приемем 
информацията. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм с г-н Феим. Нека приемем информацията. 
По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: В изпълнението на 

законовите разпоредби по Закона за собствеността и ползването на земеделските гори, 
Общината реализира разходи, които трябва да се покрият от някъде. С това допълнение на 
Наредба 5, тази вноска от населението е обоснована, така че тези промени да се направят, 
като се допълни чл. 57 от Наредбата. Имам един въпрос към г-жа Галина Кръстева. Тези 18 
% от хората, които обработват земята ли ще се удържат? 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Галина Кръстева: Не. Тези пари – 18% рента се удържат от правоимащите. 
2. Ахмед Феим: Съгласен съм с колегата. Да се направят промените в Наредбата, 

но на мен процента на вноската ми се струва много висок, предлагам ви този процент да 
бъде 12%. 
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3. Айдън Карамехмедов: Аз считам, че Наредбата е непълна и неясна. По тази 

причина е по-добре Кметът да я оттегли.  
По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Тези имоти ако 

се продадат ще влязат пари в Общината за други инвестиции. Общината няма нужда от тези 
имоти. Нека ги продадем. Искам г-жа Тодорова да ни разясни дали стават за обработка 
имотите. 
 1. Йорданка Тодорова: Тези имоти, които се намират в „Зелена махала” са 
необработваеми, защото на 60 см дълбочина е скала.  

2. Пламен Лашев: С продажбата на тези места районът ще придобие нов облик, така 
че нека се продадат. 

 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Информация за дейността на „Черни Лом 

2008” ЕООД, град Две могили за деветмесечието на 2009 г.  
2. Комисията с 2 (два) гласа „за”  и 1 (един) глас „против” приема Наредба за 

допълнение на Наредба № 5 за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги, предоставяни на юридически и физически лица в Община Две могили, като 
процентът, който заплащат правоимащите лица е 12%, а не – 18%. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за”  дава съгласие за продажба на имоти – частна 
общинска собственост. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  

        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


