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 № 7 ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В 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 № ……./……..02.2018 г.
на Общински съвет – Две могили

§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения:
В ал. 1, текста: „...с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране ...” се
заличава.

§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения:
В ал. 1 след „…..осъществяващи дейност в обществена полза” се добавя текста „……,
както и за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответни нужди
на населението.”

§ 3. В чл. 35 се правят следните изменения:
Разпоредбата на ал. 3 се отменя.

§ 4. В чл. 57 се правят следните изменения:
В ал. 3, текста в т. 3 се отменя.
Разпоредбата на ал. 4 добива следният вид: „До участие в търга не се допуска
кандидат, който има задължения за данъци и такси по смисъла на Закона за местните данъци
и такси и лихвите към тях към Община Две могили, установени с акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила”

§ 5. В чл. 62 се прави следното изменение:
В ал. 2 текста:
„….документ за внесен депозит…” се заличава.
„….документ за закупени тръжни книжа….” се заличава.
В ал. 2 текста „….удостоверение от отдел „Местни данъци и такси” при Община Две
могили за наличие или липса на задължения по ЗМДТ….” се заменя с текста ”…..Декларация
за наличие или липса на публични задължения по смисъла на ЗМДТ към Община Две могили
– по образец”

§ 6. В чл. 77 се прави следното изменение:
Ал. 2, т. 4 добива следният вид: „който има задължения за данъци и такси по смисъла
на Закона за местните данъци и такси и лихвите към тях към Община Две могили,
установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила”

§ 7. Приложение 2 „Такса за предоставяне на мери и пасища на земеделски
стопани – животновъди за общо ползване” се отменя.

§ 8. Заключителна разпоредба:
1. Разпоредбите на § 1 - § 7 влизат в сила от 01.03.2018 г.

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 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

