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Вх. № .......... 

 

.............2017 г. 

 

 

ДО 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

град Две могили 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от 

 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, 

обекти с общинска значение и за паметниците и другите 

възпоменателни знаци на територията на община Две 

могили, област Русе 

 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 В Община Две могили са постъпили докладни записки от г-жа Ангелина Пенчева 
Начева – кмет на кметство Баниска и г-н Йордан Тодоров Йорданов – кмет на кметство 
Острица относно одобряване символи на представляваните от тях кметства. 
 В предложението си г-жа Начева е посочила, че през 2004 г., по повод издаването 
на книгата „Баниска – минало и настояще”, е възникнала идеята за направа на символ на 
селото, който в стилизиран вид да изобрази плодородието, водата, природата и крепостта, 
с които то е известно и които го характеризират и отличават. Автор на герба е Теодора 
Веселинова Василева, а компютърната обработка е дело на Даниела Пламенова Пътова. 
 Кметът на кметство Острица, г-н Йорданов, в своята докладна записка е записал, че 
по предложение на жителите на селото през 2015 г. художникът Стефан Филипов, чието 
потекло е от Острица, е разработил символа, изобразяващ връх Остриц, плодородните 
земи, река Черни Лом и мостовете над нея, както и домовете на хората и храма. На 
25.05.2017 г. по повод честването на 105 годишнината на Народно читалище „Отец 
Паисий 1912” предложението за герб на селото е одобрено от присъстващите 60 жители, 
за което прилага подписка. 



 Причини, които налагат приемането на Наредба за допълнение 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: Липсата на изрично регламентиран текст в наредбата за 
символиката, за реда и начина на одобряване на символ (герб) на населените места, 
включени в състава на общината. В чл. 16 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация е разписано правомощието общините да могат да определят свои 
символи и почетни звания съобразно закона. През 2008 г. Общински съвет Две могили е 
приел 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. С нея се уреждат отношенията от местно значение, 
свързани с вида, съдържанието, начина на използване, реда за избор и връчване на 
символите, званията и наградите на община Две могили в тържествени случаи и по 
специални поводи. Тъй като в наредбата не е разписан ред за одобряване символ на 
населено място се налага същата да бъде допълнена с предлагания в проекта за 
допълнение текст на чл. 33а. 
 Целите, които се поставят с приемането на наредбата за допълнение на Наредба 
№ 8 е да се създаде нормативна уредба за одобряване символи (герб) на населените места, 
включени в състава на Община Две могили. С текста на чл. 33а от наредбата се цели 
създаване на общи правила за одобряване на символ (герб) на населено място с трайно, 
нееднократно действие, насочено към неопредеелн кръг субекти. 
 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Предвиденото допълнение в 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 не изисква финансови средства. 

Очакваните резултати от прилагането на настоящото допълнение 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 са свързани с възможността да се регламентират ясни правила за реда и 
начина на одобряване от Общинския съвет на символ (герб) на населените места от 
общината. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът не съдържа 
разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз. Предлаганият проект за 
допълнение на Наредба № 8 е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й 
с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта 
за местно самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 
материя. Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока 
йерархия и на европейското законодателство.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 и чл. 21, ал. 1, т. 21 и ал. 2 във 
връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 5 
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. 1, т. 
19 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка вх.№ .... от .........2017 г. предлагам Общинския съвет да приеме следното 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ: 

 



1. Приема Наредба за допълнение 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 01.09.2017 г. 

Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение 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; 

  2. Докладна записка вх. № 2748 от 13.07.2017 г. от г-н Йордан 
Йорданов – кмет на кметство Острица; 
   3. Докладна записка вх.№ 2762 от 14.07.2017 г. от г-жа Ангелина 
Начева – кмет на кметство Баниска. 
 
 
 
 
 
 
Вносител: 

 

Кмет на Община Две могили: 

 

 

_________________________ (Божидар Димитров Борисов) 
 
 
 
Изготвил: 
Мариета Иванова Петрова – секретар на Община Две могили 
 
 


