ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 500
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 32/29.11.2013 г.
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 9, ал.
1 от Закона за местните данъци и такси и Докладна записка с вх. № 413 от
12.11.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0
(нула) гласа „Въздържал се”

РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила
от 01.01.2014 година.
Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе.

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Иларионова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Хр. Ефтимова)
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 517
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 33/20.12.2013 г.
По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във
връзка със Заповед № 4-95-00-1417/16.12.2013 г. на Областния управител на
Област Русе и Докладна записка с вх. № 485 от 19.12.2013 г. с 15
(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържали се”

РЕШИ:
1. Отменя Решение № 500 по Протокол № 32/29.11.2013 г. на Общински съвет –
Две могили.

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Иларионова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Хр. Ефтимова)

