ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 884 854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

НАРЕДБА
ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ 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

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци
и такси, с Решение № ........ по Протокол № …./……... на Общински съвет – Две
могили

§ 1. Чл. 16, ал.5 се изменя така:
„За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на
което имотът е предоставен за управление.”

§2. Заключителна разпоредба
1.
Разпоредбите на § 1 от 01.10.2017г.
Наредба за изменение и 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 е приета на
основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси с Решение
№ ...... по Протокол № …./…..10.2017 г. на Общински съвет – Две могили и е
подпечатана с официалния печат на Председателя на Общинският съвет.

Председател на Общински съвет – Две могили:

_________(Айдън Сабриев Карамехмедов)

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: obshtina@dvemogili.bg.

