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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град Две могили

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

ОТНОСНО:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в Община Две могили, област Русе е приета с Решение № 617 по
Протокол № 38 от 25.04.2014 г. на Общински съвет – Две могили. В наредбата не е уредено
по какъв ред кмета на общината може да бракува движими вещи – общинска собственост и
този факт налага нейното изменение и допълнение.
В т. 2 от Решение № 474, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с
Протокол № 23 от 28.02.2017 г. е определен списък с размера и местоположението на
пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за 2017 г, който на практика обхваща
всички мери и пасища попадащи в слой „Постоянно затревени площи” в землището на гр.
Две могили, чиято площ е в размер 1609 дка.
Съгласно чл. 25, ал. 1 изречение трето от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи „Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските
мери и пасища, приходите от която се използват за поддържането им”.
В приложение № 2 към Наредба № 7 за реда за придобививане, управление и
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе, е
определена такса за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани- животновъди за
общо ползване, която е в размер на 2.00 лв./дка.
Така определената такса на практика е неприложима, тъй като при площите
предоставени за общо ползване не се извършва индивидуално разпределение между
животновъдите, притежаващи пасищни животни, съответно извеждащи на паша животни.

Това води до невъзможността общинска администрация да определи каква такса се
дължи от отделния животновъд.
В проекта за изменение на Наредба № 7 е предложен вариант при който таксата за
общо ползване на мери и пасища на отделния животновъд се определя от броя и вида на
регистрираните в Интегрираната информационна система на БАБХ пасищни животни.
Финансови средства: За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска
собственост в Община Две могили, област Русе не е необходимо разходването на
допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се
свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.
Анализ за съответствие с правото на Република България: Предлаганата Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе е в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен.
Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта
синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по-висока степен.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник №
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, при спазване на изискванията на чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка вх. № .... от
.........2017 г., предлагам на Общински съвет - Две могили да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община
Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.05.2017 г.
Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община
Две могили, област Русе.
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*
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен
срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две
могили, находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail:
dvemogili@mbox.digsys.bg.

