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VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 5 

 

Днес, на 23.04.2020 г. от 09.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 
уредба”, на което присъстваха: 

1. Румен Манолов Марков – Председател. 
2. Ахмед Недрет Ахмед – Секретар. 
3. Галя Миткова Додева – Член. 
4. Ивайло Димитров Иванов – Член. 
5. Мехмед Руждиев Мехмедов – Член. 
6. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 
7. Ивайло Пенев Иванов – Член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов, Румен Марков и Бисер 

Йончев с вх. № 115/25.03.2020 г., относно: Приемане на Наредба за допълнение 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, област Русе. 
 2. Разглеждане на Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 129/10.04.2020 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

По първа точка от дневния ред докладва Румен Марков: В § 26 от Закона за 
мерките и действията по време на извънредното положение, приет на 13.03.2020 година е 
записано, че „През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни 
данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за 
цялата година.” 

Това налага да направим допълнение и ние в нашата наредба № 5. 
Някой иска ли нещо да допълни? – Не. 
Разисквания по първа точка нямаше. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Съгласно приетия от 

нас график с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. за този месец е предвидено да бъде 
разгледана Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
2019 година и проблемите, които стоят пред него. 

Информацията е предствена в срок и е много подробна, описани са всички дейности на 
Кмета на селото, поради което ви предлагам да я приемем. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
След приключване на разискванията, комисията прие следните 

 
С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Драгомир 

Дамянов, Румен Марков и Бисер Йончев с вх. № 115/25.03.2020 г., относно: Приемане на 
Наредба за допълнение 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, област Русе. 
 2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Ангелина Начева 
с вх. № 129/10.04.2020 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа.   

Подписали протокола: 
 
 
 
 
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Румен М. Марков)                      (Ахмед Н. Ахмед)            (Галя М. Додева) 
 
 
 
 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......… 
                          (Ивайло Д. Иванов)        (Мехмед Р. Мехмедов)        (Драгомир Д. Драганов) 

 
 
 
 

7. ………………......… 
          (Ивайло П. Иванов) 

 
Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 


