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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  

№ 11 
 

Днес, на 08.05.2012 г. от 9.00 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. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 
            6. Боян Симеонов Иванов – член. 

7. Стефка Райкова Пенчева – 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. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 181/18.04.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение 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. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 226/15.05.2012 г., 
относно: Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град 
Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 229/15.05.2012 г., 
относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на 
село Пепелина. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В предложената 
докладна записка става въпрос за промени в Наредба № 5. Тези предложения бяха 
разгледани вече в предишното заседание на комисията и на Общинския съвет. Тогава 
Общинският съвет не взе решение, тъй като не беше спазен срокът за публикуване на 
проекта за изменение на наредбата на сайта на Общината и това можеше да доведе до 
обжалване на приетото от нас решение от Областен управител. Сега, обаче вече можем да 
приемем тези промени, мисля че никой не е против това. 

Разисквания по първа точка от дневния ред не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Мандатът за 
управление на Общинска фирма „Черни Лом 2008” ЕООД изтича. Трябва да се избере нов 
Управител, като се спази съответната процедура по Наредба № 16. Предложен е ред за 
избиране, посочени са условията, спазени са сроковете. Предлагам да приемем 
предложението. 

В разискванията по втора точка от дневния ред участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Преди три години беше избран Управител на Общинското 
дружество. Както тогава, така и сега са посочени всички необходими изисквания за 
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провеждането на конкурса, няма промяна. Аз нямам други изисквания за промени, нека се 
приеме в този вид предложението и след провеждането на конкурса изберем управител. 

По трета точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Въпросните имоти сме 
ги продавали вече. Тук става въпрос за промяна на данъчните оценки и затова трябва да 
вземем нови решения. Нека се продават, за да може да влизат пари в бюджета на 
Общината. 

Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени. 
 

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 допълнение 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. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за обявяване на конкурс за 
избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за продажбата на недвижими 
имоти – частна общинска собственост в землището на село Пепелина. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


