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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 735
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 36/30.03.2018 г.
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет 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 с вх. № 67 от
28.02.2018 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0
(нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
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:
§ 1. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. Ал. 4 се изменя така и добива следния вид: „Носителят на почетния знак се
определя с решение на общинския съвет, след предложение на комисията по чл. 4, прието
след явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински
съветници.”
2. Ал. 7 се отменя.
§ 2. Заключителна разпоредба
1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.04.2018 г.
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