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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  
№ 3 

 

Днес, на 20.01.2008 г., от 10.00 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. № 37/14.01.2008 г. на Председателя на 
Общинския съвет Байчо Георгиев, относно: Приемане на Наредба № 9 за определяне 
размера местните данъци на територията на община Две могили, област Русе   

 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
Докладвам искането за приемане на Наредба № 9 за определяне размера местните 

данъци на територията на община Две могили, област Русе. За първи път, общината ще е 
тази която ще определи размера на местните данъци по чл. 1 от ЗМДТ, така че трябва де 
сеотнесем отговорно. Размерътим трябва да бъде в границите определен в закона. 
Запознати сте с тях, а и е предложен примерен вариант на техния размер. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Йордан Великов: Размерите, които се предлагат са приемливи. Те са 
ориентирани към средните стойности. 
     2. Г-н Огнян Георгиев: От тези средства, общината може да използва за 
кандидатстване по проекти. Така, че ще са необходими средства. 
     3. Г-н Пламен Лашев: Като за първа година да приемем едни средни стойности, пък 
догодина ще видим.  
 

 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 ПРИЕМЕ 
предложената Наредба № 9 за определяне размера местните данъци на територията на 
община Две могили, област Русе  и приемане предложените от общинска администрация 
размери на данъците. 
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.00 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) 
 
 
 


