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

НАРЕДБА
за допълнение на
Н А Р Е Д Б А № 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

Приета на основание чл. 16 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация с Решение № 94 по Протокол №
9/07.03.2008 г. на Общински съвет – Две могили, изм. и доп. с Решение № 231 по Протокол № 14
/31.08.2012 г. на Общински съвет – Две могили, доп. с Решение № ..... по Протокол № ......./........2017 г. на
Общински съвет – Две могили
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§ 1. Създава се нов чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) По предложение на кметовете на кметства и кметските наместници
на населените места в Община Две могили, Общинският съвет може да одобрява герб
на съответното населено място.
(2) Гербът на всяко населено място от състава на Община Две могили е символ,
който изразява неговата идентичност и връзката на традиции, минало и настояще.
(3) Гербът на село Баниска има щитовидна форма и съдържа надпис с името на
селото. В него в стилизиран вид са изобразени житните класове, символизиращи
плодородната земя на селото, в долната част на щита е изобразена крепостна стена,
символизираща древността на село Баниска, водата, символизираща язовира и двете
реки, преминаващи през селото и зелените хребети, символ на красивата природа.
(4) Гербът на село Острица има щитовидна форма и съдържа надпис с името на
селото. В него в стилизиран вид са изобразени житните класове, символизиращи
плодородната земя, връх Острец, река Черни Лом, преминаваща през селото и
мостовете над нея, както и домовете на хората и църквата.
(5) Графичното и цветно изображение на гербовете на населените места са
приложения и неразделна част от тази наредба.”
§ 2. Заключителна разпоредба
1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от ………...2017 г.
2. Наредбата 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 е приета на
основание чл. 16 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и е приета с Решение № ........ по Протокол № ...../.............2017 г. на
Общински съвет – Две могили

Председател на Общински съвет – Две могили:

______________ (Айдън Сабриев Карамехмедов)
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Приложение към чл. 33а, ал. 5
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Приложение към чл. 33а, ал. 5
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