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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  
№ 3 

 

Днес, на 28.01.2008 г., от 17.00 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 на т. 5 и т. 6 от проекта за Наредба за символиката 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: 
Веднъж я обсъждахме тази наредба. Двоумя се не е ли удачно, празника на Две 

могили да си остане втората събота и неделя на май, а седмицата да си остане така както е 
в наредбата. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Никола Николов: Аз съм съгласен. Но двете предложения най добре да се 
предложат на съветниците и те да решат.  
     2. Г-н Велико Стефанов: Аз споредям казаното от Колю. Нека общинския съвет 
реши.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

 
С Т А Н О В И Щ Е: 

 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
празника на Две могили да бъде втората събота и неделя на месец май или 
последната събота и неделя на месец август. 
  

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) 
 
 
 


