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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  

№ 16 
 

Днес, на 18.06.2012 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. 
 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. № 256/06.06.2012 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 Соня Неделчева – Нечева с вх. № 
270/13.06.2012 г., относно: Определяне размера на платения годишен отпуск на 
Председателя на Общинския съвет, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 277/15.06.2012 г., 
относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в 
землището на село Батишница. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 279/15.06.2012 г., 
относно: Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село Кацелово. 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В докладната записка 
става въпрос за допълнение на Наредба № 5 и по-точно за добавяне на таксата за „Домашен 
помощник”. По отношение на нормативната уредба предложението е добре разработено и 
съобразено с Правилник № 1. Предлагам да се приеме в този вид. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка 
касае приемане на решение за определяне на размера на платения годишен отпуск на 
Председателя на Общинския съвет. Искането е съобразено със закона и с нашия Правилник 
№ 1, затова ви предлагам да приемем предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Настоящата докладна 
записка касае продажбата на земеделска земя в землището на село Батишница. Община Две 
могили е собственик на този имот, който е „Посевна площ” с площ от 2.634 дка. Данъчната 
оценка на имота е в размер на 522.72 лева, а пазарната оценка е в размер на 1 580 лева. 
Кметът на Общината ни предлага началната цена за продажбата при провеждането на 
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публичния търг с явно наддаване да бъде 1 650 лева. Към имота има проявен интереса за 
закупуването му, така че аз ви предлагам да приемем предложението. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Тук също става 
въпрос за продажбата на земеделски земи. Това са маломерни парчета земя, които трябва 
да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост и предложението е да бъдат продадени с публичен търг. От гледна точка на 
нормативната уредба нямаме забележки при приемането на това решение. 

Разисквания по четвърта точка 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 определяне размера на 
платения годишен отпуск на Председателя на Общинския съвет, съгласно чл. 26 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде продадена земеделска 
земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в землището на село Батишница. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат продадени имоти от 
общинския поземлен фонд в землището на село Кацелово. 

 

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) 


