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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА”

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес, на 22.08.2008 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.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни
пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 297/22.08.2008 г., относно: Провеждане
на тържества послучай 100 години от обявяването на българската независимост.
По първа точка от дневния ред докладна т-жа Микерям Адям: Това е докладна
пусната днес и която ще разгледаме в Пещерата. В нея се говори за тържества, а реално
става дума за полагане на плоча, послучай 100 – годишнината от обявяване независимистта
на България. Събитие, знаменателно за нашата страна. А факта, че манифеста е подписан
на нашата гара е основание за гордост за всички нас. Подкрепям Докладната и считам, за
редно да и се даде по-голяма гласност през следващите дни и месеци.
1. Г-н Николай Николов: Аз за първи път чувам за това историческо събитие.
Действително е значимо и основание, жителите на общината да се обединят.
2. Г-н Велико Стефанов: Интересна, как чак сега са открили това. Да гласуваме и
съответно – да се организири честване на 100 – годишнината от обявяване независимостта
на България.
След приключване на разискванията, приехме следното
С Т А Н О В И Щ Е:
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА да бъде поставена паметна плоча на
ж.п. гара Две могили, която да отбележи паметното събитие от 1908 г.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа.
Подписали протокола:
1. ………………………
(Микерям К. Адям)

2. ………………………
(Никола Ив. Николов)

3. ………………………
(Велико Д. Стефанов)

Председател на комисията:
__________ (Микерям Адям
Секретар

на

комисията:

______________ (Н. Николов)
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