ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg
(

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 131
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 7/19.02.2016 г.
По двадесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 от Правилник №
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 57, ал. 1, т.
2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и Докладна записка с вх. № 126 от 16.02.2016 г. с 14
(четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал
се”,

РЕШИ:
1. Кметът на община Две могили да свика общо събрание на населението на град Две
могили, община Две могили, област Русе.
2. На събранието да бъде поставен за разглеждане следния въпрос: „През кой месец от
годината ежегодно да се провежда празника на град Две могили?”
2.1. Месец МАЙ;
2.2. Месец АВГУСТ.
3. Общото събрание да се проведе не по-рано от 15 дни и не по-късно от един месец
след като бъде оповестено.
4. Общото събрание да се проведе в извънработно време.
5. Въз основа на решението на общото събрание, в 7 – дневен срок кметът на общината
да внесе в общинския съвет за приемане 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.
6. Упълномощава Председателя на Общинския съвет и Кмета на Общината да
организират изпълнението на настоящото решение.

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Байчо Георгиев)

