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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 715
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 35/23.02.2018 г.
По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 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 Докладна записка с вх. № 6 от
10.01.2018 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за придобививане,
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две
могили, област Русе:
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, текста: „...с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране ...”
се заличава.
§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. 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:
1. Разпоредбата на ал. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, текста в т. 3 се отменя.
2. 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:
1. В ал. 2 текста:
„….документ за внесен депозит…” се заличава.
„….документ за закупени тръжни книжа….” се заличава.
2. 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:
1. 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.
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