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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  
№ 67 

Днес, на 10.12.2009 г., от 10.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – 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. Разглеждане на изпратена ни от Областния управител на област Русе жалба от 

Ангел Стойков Иванов и група граждани. 
По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Областният управител е 

изпратил на Председателя на Общинския съвет жалба, подписана от група граждани, в 
която те възразяват срещу заплащането на таксите само и единствено по банков път. 
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 5, местните такси се събират от общинската 
администрация. В населените места извън град Две могили това е организирано и се 
изпълнява стриктно от администрацията. За Две могили действително таксите минават през 
СИБАНК. Да, срещу това Общината получава от банката определени финансови средства, 
които използваме за финансиране на футболните отбори в Общината и в по-малка степен – 
танцовите и певческите групи. Този вяпрос не интересува гражданите, които, обаче са в 
правото си да си плащат данъците директно в Общината. По тази причина трябва 
общинската администрация да предприеме действие и от 01.01.2010 г. да започне 
събирането на таксите. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Преди 10 години имахме проблем в Общината с безкасовото 

събиране на данъците и таксите. Деловодителката издаваше квитанции на гражданите, но 
не ги осчетоводяваше. В резултат в един момент половината град се оказа, че не са си 
плащали данъците по 2-3 години. Вдигна се голям шум. Тези, които се бяха запазили 
квитанциите, ги донесоха и съответно задълженията им – отпаднаха, но други, които си бяха 
изхвърлили квитанциите се наложи да си ги платят втори път. Сега, чрез банката поне няма 
такава възможност, а в края на деня Общината получава извлечение, от което е видно какви 
средства са постъпили по нейните сметки. Но тъй като нарушаваме закона – това трябва да 
се направи. 

2. Айдън Карамехмедов: Според мен ние имаме Нормативен акт, който урежда 
събирането на местните данъци и такси и е в съответствие със закона. Нашата грешка е в 
това, че въпреки, че знаехме за този начин на събиране на средствата не поставихме 
въпроса на Кмета, а го разглеждаме едва сега, когато има подадена жалба. Предлагам да 
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задължим Председателя на Общинския съвет да изпрати писмо до Кмета на Общината, с 
което да се настоява за организиране събирането на местните данъци и такси в град Две 
могили, включително и безкасово. Или да се инициира среща със шефа на СИБАНК, с която 
да се обсъди възможността банката да оперира с местните данъци и такси, но да не взема 
комисионна. 

 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” задължава Председателя на Общинския съвет да 

изпрати писмо до Кмета на Общината с искане събирането на местните данъци и такси в 
град Две могили да става и по безкасов път или СИБАНК да не събира комисионна такса за 
обслужване на тези средства. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  
        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 

 


