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Вх. № ….. 

 

….03.2018 г. 

 
ДО 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 

град Две могили 

 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от 
 

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ГРАД ДВЕ МОГИЛИ 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, 

за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 

паметниците  и другите възпоменателни знаци на територията на община Две 

могили, област Русе 
 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 ГОСПОДИН КМЕТЕ, 
 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация удостояването с почетно гражданство на български и чуждестранни 

граждани се извършва с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от 

присъстващите общински съветници /чл. 27, ал. 3 от същия/. Поради тази причина, 

считаме че присъждането на Награда на общинския съвет – почетен знак ”Филип Тотю” 

би следвало да бъде присъждана с взето решение от Общинския съвет след проведено 

явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. 

Освен това, разпоредбата на чл. 72, ал.7 от Наредба № 8 за символиката, за 

именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и 

другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе 

ограничава възможността Наградата на общинския съвет – почетен знак ”Филип Тотю” да 

бъде присъждан и посмъртно, поради което предлагаме тя да отпадне. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 

27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 4 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 

преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 

възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 

24 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 79 от 

Администартивнопроцесуалния кодекс и Докладна записка вх.№ .... от .........2018 г. 

предлагам Общинския съвет да приеме следното 



 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за 

именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и 

другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе, която 

влиза в сила от ……04.2018 г. 

Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване 

и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 

възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе 
 
 

 

 
 

 

Вносител: 

Председател на Общинския съвет град Две могили: 

 

_________________________ (Христина Димитрова Ефтимова) 

 

 

 

Изготвил: 

Христина Д. Ефтимова, председател на ОбС 

 


