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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  
№ 44 

 

Днес, на 12.03.2009 г., от 16.00 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. 
Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 143/11.03.2009 г. относно: Приемане на 
Тарифа за таксите, които се събират за специалното ползване на местните общински 
пътища на територията на община Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 147/12.03.2009 г. относно: Изменение 
размера на основната месечна заплата на кмета на общината. 
 По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов:  
 За тази Тарифа говорихме на предната сесия. Председателят бе поел ангажимент да 
подготви такава и го е направил. Аз се запознах с параметрите на таксите и те съответстват 
на Тарифата кояти прилагат от Пътна инфраструктура. При нас има ограничение, всъщност 
– предвижда се да се събират такси само за извънгабаритни и тежки товари, по отношение 
на височина, широчина, дължина и маса. Не се предвиждат такси за натаварване на ос. 
Предлагам да подкрепим представената ни докладна. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Ахмед Феим: За да определим такси за натоварване на ос, трябва да имаме 
съответната апаратура, а ние нямаме такава и едва ли е изгодно сега да купуваме такова 
нещо. Да пробваме с тази тарифа, пък по-нататък – ще видим.  
 По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев:  
 Изменението в заплатата на кмета, произтича от току – що излязло ПМС. 
Населението в нашата община е повече от 10 000 души, така че според мен, всичко е 
законосъобразно. Тук може да възнокне въпроса, дали кмета заслужава максимума, но с 
оглед обстоятелството, че за 2008 г. бяха осигурени инвестиции в размер на близо 2 000 000 
лв., считам, че можем да му дадем максимума. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов: Нека му дадем максимума, пък ако нещо сгафи – имаме 
примера на Бяла. Можем по всяко време да му я коригираме в посока надолу. 
 След приключване на разискванията, приехме следните 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да 
приемане на Тарифа за таксите, които се събират за специалното ползване на местните 
общински пътища на територията на община Две могили, област Русе, тъй като счита 
направеното предложение за законосъобразно. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да 
изменени размера на основната месечна заплата на кмета на общината  тъй като е в 
съотметствие с ПМС № 46/2009 г. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

                              (Йордан Великов)                                (Пламен Лашев)                  (Ахмед Феим) 
 

 
4. ……………………… 

                          (Айдън Карамехмедов) 

 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


