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

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

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 и при спазване на
изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3,
чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове с Решение № ........ по
Протокол № …./……..2017 г. на Общински съвет – Две могили

§ 1. В чл. 36, ал. 1 се създава нова точка: „4. Бракуване”.
§ 2. В чл. 36 се създава нова алинея (4): „Бракуването /ликвидирането/ на движими вещи
дълготрайни активи или материални запаси се извършва от кмета на общината въз основа на
протокол, изготвен от комисия, назначена за целта с негова заповед. Протоколът задължително
съдържа пълно описание на веща и състоянието й, информация за вида и балансовата стойност
на бракуваното имущество и предложение за начина на ликвидирането й. Бракуването се
извършва със заповед на кмета, а за моторни превозни средства, след решение на Общински
съвет. Негодните и ненужни вещи се предават за скрап по реда на Закона за управление на
отпадъците .
§ 3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – “Такса за предоставяне на мери и пасища на земеделски
стопани – животновъди за общо ползване” се изменя по следния начин:
1. За предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани – животновъди за общо
ползване се събира годишна такса в размер, съобразно броя и вида на притежаваните пасищни
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по
безопасност на храните, както следва:
- за говеда на възраст над една година: 7 лева;
- за дребни преживни животни: 2 лева;
- за еднокопитни животни: 10 лева.
§ 4. Заключителна разпоредба
1. Наредбата влиза в сила от 01.06.2017 г.
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
приета на основание чл. 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 и при спазване на изискванията на чл. 75-79 от
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове с Решение № ........ по Протокол № …. /……..2017 г. на
Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на
Общинския 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:
dvemogili@mbox.digsys.bg.

