
О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••  О БЛАСТ  Р УСЕ  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obshtina@dvemogili.bg 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 668 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 33/22.12.2017 г. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 7, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 12 и чл. 4, ал. 1 и 

чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация при спазване изискванията на чл. 75-79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 

26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 

469 от 20.11.2017 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) 

гласа „За”, 1 (един) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

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: 

§ 1. Чл. 13, ал. 2 се изменя както следва и придобива следния вид: 

(2) Размерът на таксата за битови отпадъци за 2018 г. е, както следва:  
№ ОБЕКТИ Такса по чл. 11, 

ал. 2, т. 1 от 

Наредбата 

Такса по чл. 11, 

ал. 2, т. 2 от 

Наредбата 

Такса по чл. 11, 

ал. 2, т. 3 от 

Наредбата 

1. Предприятия по смисъла на § 1, т. 

1 от ДР на ЗМДТ 

5,5 ‰ върху 

данъчната 

оценка на 

недвижимите 

имоти на 

предприятията, 

определена по 

реда на чл. 21 от 

Закона за 

местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ) 

1,0 ‰ върху 

данъчната оценка 

на недвижимите 

имоти на 

предприятията, 

определена по 

реда на чл. 21 от 

Закона за 

местните данъци 

и такси (ЗМДТ) 

2,5 ‰ върху 

данъчната 

оценка на 

недвижимите 

имоти на 

предприятията, 

определена по 

реда на чл. 21 от 

Закона за 

местните данъци 

и такси (ЗМДТ) 

2. За имотите на жителите в град 

Две могили 

3,0 %о върху   

данъчната 

оценка 

1,0 %о върху 

данъчната оценка 

2,5 %о върху 

данъчната 

оценка 

3. За имотите на жителите в селата 

Батишница, Бъзовец, Чилнов, 

Баниска, Помен, Могилино, 

Кацелово, Каран 

3,0 %о върху 

данъчната 

оценка 

1,0 %о върху 

данъчната оценка 

2,5 %о върху 

данъчната 

оценка 



Върбовка,Острица,Широково,Пеп

елина 

§2. Заключителна разпоредба 

Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.01.2018 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


