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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 2 

 

Днес, на 23.01.2008 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество и вероизповеданията, на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
3. Велико Димитров Стефанов – член.  

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане проект за Наредба за символиката 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: 
Предлагам за обсъждане проект за Наредба. Проверих из интернет как по другите 

общини са направили наредбите си за символиката. Нахвърлях тези неща и предлагамза 
обсъждане.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Никола Николов: Трябва да помислим за цвета на знамето. Дали да не 
предвидим седмица на Две могили и общината. Необходимо ли е в наредбата да има за 
наименуване на обекти.  
     2. Г-н Велико Стефанов: Тези награди като, че ли са много. Да се намалят. Да 
прегледаме и наредбата, която ни предлагат от общината. 
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за”  
1.1. ПРИЕМА ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

НА СВОЕ ПЪРВО ЧЕТЕНЕ.  
2. В срок до 28.01.2008 г. да се проучи предложения проект  за наредба от 

общинската администрация. 
 

  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                             (Велико Д. Стефанов) 
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       Председател на комисията: 
 
 
       __________ (Микерям Адям) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 


