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Вх. № .......... 

 

.............2018 г. 

 

 

 

 

ДО 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

град Две могили 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

 

от 

 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение 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, 

 

 Съгласно чл. 6 и чл. 7 от действащата 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 се отбелязват 

два общински празника - празник на град Две могили, ежегодно през втората събота и 

неделя на месец май и седмицата на община Две могили ежегодно, през последната 

седмица на месец август.  



С настоящата докладна записка предлагаме изменение на чл. 7 от Наредба № 8, с 

което седмицата на общината ще се отбелязва в седмицата, в която се чества празника на 

града. 

 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 (Наредба № 8): Съгласно действащата Наредба № 8 празникът на 

града и седмицата на общината се отбелязват ежегодно съответно през месец май и месец 

август. Тази разпокъсаност и отдалеченост на двете събития създава предпоставка за по-

лоша организация и разходване на повече финансови средства. Месец август е период, 

през който се ползват полагаемите платени годишни отпуски, както и учениците са в 

лятна ваканция. Това затруднява както организационния процес, така и участието на 

децата от танцовите и вокални формации към местните и външни състави. 

 Целите, които се поставят с приемането на наредбата за изменение на Наредба 

№8 – с предлаганото изменение се цели обединяването на празника на града и седмицата 

на общината, което ще създаде възможност за по-прецизна организация и целесъобразно 

разходване на финансови средства. 

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: За 

прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства. Финансовите средства, 

необходими за провеждането на празника и седмицата на общината, предвидени с 

изменението 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 се приемат ежегодно с приемане на 

бюджета на Общината. 

Очакваните резултати от прилагането на настоящото 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 са свързани със създаването на по-добра организация и оптимизиране на 

финансовите разходи на общината. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът не съдържа 

разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз.  

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. Приема 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 _________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: 

 

Кмет на Община Две могили: 

 

 

_________________________ (Божидар Димитров Борисов) 

 

 

 

Изготвил: 

Иваничка Янкова – мл. експерт КВТЗП 

 

Съгласувал: 

Мариета Петрова - секретар на Община Две могили 

 

 

 

 

* Съгласно чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството 

на Община Две могили, находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и 

информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: obshtina@dvemogili.bg. 

 
 


