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 № 3 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ
СОБСТВЕНОСТТА И ЧИСТОТАТА 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 Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл.
10, ал. 2 от Закона за нормативните актове с Решение № .... по Протокол № ……./……..12.2018 г.
на Общински съвет – Две могили

§ 1. В чл. 40 се прави следното изменение:
В ал. 3 текста „……глоба до 20 лева” се заменя с текста „…………..глоба до 10 лева”.
§ 2 Заключителна разпоредба:
1. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от 01.01.2019 г.

Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения
ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област
Русе е приета на основание 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 във връзка с
чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и е подпечатана с официалния печат на
Председателя на Общинският съвет.

Председател на Общински съвет – Две могили:

______________(Христина Димитрова Ефтимова)

* Съгласно чл. 26, ал. 4 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

