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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  
№ 33 

 

Днес, на 14.11.2008 г., от 16.30 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. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Ахмед Назиф Феим – член.  
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 

       Огнян Стефанов Георгиев – член. 
 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. № 426/13.11.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили, относно: Приемане на първо четене на проект за наредба № 2 за търговската 
дейност на територията на Община Две могили, област Русе.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 427/13.09.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили, относно: Приемане 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.  

3. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 428/13.09.2008 г. на Председателя на 
Общински съвет – Две могили, относно: Приемане 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.  

 По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев:  
 На предходното заседание на Общинския съвет, отменихме действащата към този 
момент Наредба за търговската дейност, тъй като съдържаше текстове, които противоречат 
на закона. Сега, общинската администрация ни предлага проект, който е взаимстван от 
Община Русе. Считам, че проекта е законосъобразен и следва да го подкрепим. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Да подкрепим Докладната. Ако има проблеми – областната ще 
ни върне наредбата.  

2. Г-н Айдън Карамехмедов: Съгласен съм да подкрепим докладната. В Общината  
трябва да действа такава наредба. 
 По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим:  
 Предлага се да бъде приета нова наредба № 5, тъй като ако тръгнат да се правят 
промени в сега действащата, трябва едва ли не във всеки член, алинея и точка да се 
коригира. Така ще бъде по-лесно и за нас. Предложенията, които прави Кмета с новата 
наредба са в рамките на допустимото и отчита инфлацията в страната. Нека да я 
подкрепим, тъй като напавените предложения са законосъобразни. 
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 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Г-н Пламен Лашев: В наредбата има много цени. Надявам се, че 
администрацията може дасе обоснове за всяко едно число в нея.   

2. Г-н Айдън Карамехмедов: На хората няма да им хареса това, че цените вървят 
нагоре, но няма как. Подкрепям докладната. 
 По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
 И последната наредба, която се предлага за разглеждане е наредба № 7. Към нея 
има направени редица предложения за изменения и допълнения. Запознах се и смятам, че 
няма нещо в тях, което да противоречи на някой друг нормативен акт. Така, че можем да 
допълним спокойно наредбата с направените предложения. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: След Правилника ни, това е може би най-важната наредба. 
Георгиев я е разработил много подробно. С допълненията ще стане още по-подробна, но 
така е по-добре.   

2. Г-н Пламен Лашев: Съгласен съм с Феим. Но по-добре да е подробна, отколкото 
да се чудим, как постъпим в един или друг случай. 
 
 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ на 
първо четене на проект за наредба № 2 за търговската дейност на територията на Община 
Две могили, област Русе.  

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ на 
първо четене 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.  

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ на 
второ четене 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.  
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 

 

Подписали протокола: 
 

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

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

 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


