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Н А Р Е Д Б А 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приета на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с 

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8, чл. 11, ал. 3, чл.15, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове с Решение № 617 по  Протокол  № 38/25.04.2014 г. на 

Общински съвет – Две могили, доп. с Решение № 661 по Протокол № 40/20.06.2014 г. 

на Общински съвет – Две могили , доп. и изм. с Решение № ........ по  Протокол  № 

…./……..2014 г. на Общински съвет – Две могили 

 



§ 1. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:  

 Ал. 2 се изменя така:  

 (2) Пазарната оценка се изготвя от независим лицензиран експерт. Изготвянето на 

пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или определен от него заместник-кмет. 

100% от стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на оценката, се 

възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което се 

сключва договор. 

§ 2. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Тарифа за началния размер на месечния наем за 

1 дка при предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и 

общински рибарници се правят следните допълнения: 

чл. „2 „в” (2)  се допълва така: 

Обекти за опазване и възстановяване на околната среда , в т. ч. нарушени 

територии за възстановяване – насипища, депа, кариери и други; 

§ 3. Заключителна разпоредба: 

1. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.07.2015 г. 

 

Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобививане, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе 

е приета на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 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, чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8, чл. 11, ал. 3, чл.15, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове с Решение № ...... по Протокол  № …./…..06.2015 г. на 

Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на 

Общинският съвет. 

  

 

 

    Председателстващ на Общински съвет – Две могили:  

 

 

       ____________ (Стефка Райкова) 

 

 

 

 

 

 

* Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите 

лица се предоставя 14-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. 

 


