ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 126
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 12/23.05.2008 г.
По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет, на
основание чл. 50 от Наредба № 5 във връзка с чл. 10, ал. 1 от
Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2, от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация,

РЕШИ:
1. Изменя чл. 50 от Наредба № 5 за определяне и администрирането на
местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе, който
придобива следния вид:
ал. 1: За посещение на туристически обект “Пещера “Орлова чука””,
във времето от 09.00 часа до 17.00 часа, таксата е в размер, като следва:
1. За деца до 7 години с придружител – по 0.50 лева на дете.
2. За групи от 5 до 15 човека (ученици, студенти и пенсионери) – по
2.00 лева на човек.
3. За групи от 5 до 15 човека (лица в трудоспособна възраст) – по 6.00
лева на човек.
4. За групи от 2 до 5 човека – 20.00 лева
5. За беседа на чужд език (с предварителна заявка, на руски, немски,
английски и френски), допълнително заплащане за група – 20.00 лева.
Създава нова ал. 2 към чл. 50: За ползване на легло в местата за
подслон и настаняване се заплаща сума в размер, както следва:
1. За стая до 2 легла – 20.00 лева.
2. За стая над 2 легла – 20.00 лева, плюс 5 лева за всяко следващо легло.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа

„Против”
- 0 глас
„Въздържал се” - 0 гласа

Вярно с оригинала
при ОбС: ......................
(Н. Начева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Б. Георгиев)

