
 1 

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  
№ 69 

Днес, на 18.01.2010 г., от 09.00 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.  
4. Огнян Стефанов Георгиев – член 
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 7/18.01.2010 г., 

относно: Снемане от отчет на изпълнените решения на Общинския съвет от Общинската 
администрация за 2009 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 8/18.01.2010 г., 
относно: Информация за работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите лица през 2010 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 11/19.01.2010 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне 
размера на местните данъци и такси та територията на Община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: За втори път ни се 
предлага Докладна записка с предложение да бъдат снети от отчет 17 броя наши решения. 
За нашо улеснение Председателят ни е представил справка за тези решения. Незнам какво 
означава изпълнение на решението, при условие, че някои от тях се отнасят за проекти, 
които не са одобрени и процедурите са прекратени. Така или иначе проверих тези решения 
и предлагам да приемем предложения проект за решение по тази докладна. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Тревожно е че продължават да се водят голям брой решения, по 

които нямаме информация какво става с тях. Трябва администрацията да си влезе в ролята 
и да ни представя административните актове приети с наши решения. 

3. Айдън Карамехмедов: Подкрепям казаното от Пламен Лашев. 
4. Огнян Георгиев: Сред тези решения, които продължават да се водят, вероятно 

има изпълнени. Чудя се на администрацията кое точно ги затруднява за да не ни представят 
нужната информация по близо 150 решения. 

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: За нашия Общински съвет, 
тази информация е втора поред, отначалото на мандата ни. Сега можем да сравним, какво е 
направено през тази година и как това се равнява с 2008 г. Галя Кънчева се е постарала 
подробно да представи работата по административното обслужване на гражданите в 
нашата община. През 2009 г. имаше забележки от гражданите по начина на заплащане на 
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услугите чрез банката, но от началото на тази година, този проблем е решен. Работи се по 
ОП „Административен капацитет”, където се надявам след време да имаме електронна  
страница, с която всички да се гордеем сички, да подобрим още повече качеството на 
ослужването на гражданите. Предлагам да приемем тази информация. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Най-важното е гражданите да са доволни. Трябва да помислим, 

дали е възможно да ги обслужваме „на едно гише”. Сега, за да си извади едно 
удостоверение за наследници, подава молба в едно помещение, заплаща таксата – в други 
и пак се връща оттам откъдето е тръгнал първоначално. 

2. Пламен Лашев: Важно е интернет страницата на Общината да се направи според 
изискванията и всеки един жител от Общината да може включително и чрез интернет да 
подава документи, да си записва приемен час, да контактува по електронен път с Кмета, 
зам.-кмета, Председателя на Общинския съвет и т.н. 

3. Айдън Карамехмедов: Добре звучи, но и компютрите в Общината и селищата 
следва да се свържат в едно и да може да се комуникира, чрез интернет. Това до голяма 
степен ще облекчи и хората от селата. 

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В брой 95 на 
Държавен вестник от миналата година бе публикуван Закона за изменение и допълнение на 
Закона за местните данъци и такси. В него бяха допълнени, изменени и отменяни алинеи и 
членове. Проектът, който ни се предлага е съобразен с тези изменения. Това, което искам 
да стигне до нашите съграждани, е че с тези промени не се увеличава от наша страна, нито 
един данък – било то данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък при 
придобиване на имущества по дарение и безвъзмезден начин, данък върху превозните 
средства или патентен данък. Просто допълваме с текстове, които са изменени в закона, а 
тези, които са в Наредбата ни им противоречат.  

Да не пропусна, ще отбележа само, че при безвъзмездно придобиване на имущество 
и при придобиване на имоти и ограничени вещни права върху тях по давност, ще се плаща 
данък придобиване съгласно чл. 44, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Като погледнем съдържанието на Наредбата се вижда, че в нея 

няма записани някакви размери на такси и местни данъци. Има всъщност едно число, което 
от 1 250 става 1 680, което показва данъчната оценка под която не се облагат с данък 
недвижимите имоти.  

2. Пламен Лашев: Тази сума беше заложена в Закона и през 2008 г. Сега всъщност я 
връщат отново. 

3. Огнян Георгиев: Подкрепям предложението за приемане на тази Наредба. Не 
виждам проблем тя да бъде прието и на второ четене. 

 
След приключване на разискванията, приехме следните 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие да бъдат снети от отчет 

изпълнените 17 решения на Общинския съвет от Общинската администрация за 2009 
година. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Информация за работата на 
общинската администрация по административното обслужване на физическите и 
юридическите лица през 2010 г. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” Приема Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на 
Община Две могили, област Русе, като предлага ако не бъдат направени съществени 
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предложения за нейното изменение и допълнение тя да бъде приета на първо и второ 
четене. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

 
4. ………………………   

         (Огнян Ст. Георгиев)  
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


