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Вх. № 281 
 

09.05.2016 г. 

     

ДО 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
град Две могили 

 

ДО 
 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ  
град Две могили 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

от 
 

РУМЕН МАНОЛОВ МАРКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
 

ОТНОСНО: Предложеният Проект за Наредба за изменение на 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в община Две могили, област Русе  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 
 

ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

На 05.05.2016 г. се запознах от сайта на община Две могили с предложения 

проект за Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две 

могили, област Русе. Запознах се и с предложението, което е направено от страна 

на Районна прокуратура – Бяла за необходими промени, който трябва да направим 

в Наредбата № 7.  

В тази връзка, считам, че предложеният проект за Наредба за изменение на 

Наредба № 7 е непълен.  

По тази причина, предлагам, наредбата ни да се допълни с нова глава с 

наименование: НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ИМОТИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ. Това от своя страна обуславя наименованието на проекта на 



  

наредба да са промени от: „… Наредба за изменение …” да стане „… Наредба за 

изменение и допълнение …” 

Моля, направеното от мен предложение да бъде прието за съвместно 

разглеждане, при обсъждане проекта за Наредба за изменение на Наредба № 7 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в община Две могили, област Русе. 
 

Приложение:  

§ 5. ГЛАВА ДЕВЕТА 

ІX. НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ИМОТИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

Вносител: 

Общински съветник в Общински съвет – град Две могили: 

 

 
_________________________ (Румен Манолов Марков) 

 

 

Изготвил: 

Румен М. Марков 
 

 

 

 

 


