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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКАТА 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 4 

 

Днес, на 11.08.2009 г., от 15.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, започна заседание на Временната комисия за символиката, избрана с Решение № 
135 по Протокол № 12 от 23.05.2008 г., на което присъстваха: 

1. Красимир Ганчев Кунев – Председател на комисията. 
2. Микерям Кадир Адям – секретар. 
3. Светлозар Милчев Донев – член. 
4. Петър Колев Петров – член.  
5. Йордан Георгиев Великов – член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Обсъждане Предложението на Байчо Петров Георгиев – Председател на 

Общинския съвет град Две могили с вх. № 357/07.08.2009 г. относно: Присъждане званието 
“Почетен гражданин на град Две могили и общината” на Негово високопреосвещенство 
Русенски митрополит Неофит. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпило е 
предложение за присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и общината” 
на Негово високопреосвещенство Русенски митрополит Неофит. С това предложение аз 
приемам като признание на светската власт към Църквата и нейното място в нашия живот. 
Така, че аз подкрепям предложението.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Митрополит Неофит се ползва с добро име в нашата Община, 
често ни гостува, така че аз също подкрепям това предложение. 
 2. Йордан Великов: Неофит през последната година няколко пъти е служил в 
църкви от нашата Община. Винаги е отправял молитви за нашето благоденствие. Намирам 
предложението за уместно. 

3. Микерям Адям: Митрополит Неофит е институция, поради, което подкрепям това 
предложение.  
 4. Петър Петров: До тук на трима човека предлагаме да станат почетни граждани. 
Да не стане така да обезценим значението на това звание. Иначе подкрепям 
предложението.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Одобрява с 5 гласа „За” предложението за присъждане званието “Почетен 
гражданин на град Две могили и общината” Негово високопреосвещенство Русенски 
митрополит Неофит. 

 
 Заседанието на временната комисия завърши в 16.30 часа. 

 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                            (Красимир Г. Кунев)                          (Микерям К. Адям)                                 (Светлозар М. Донев) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
          (Петър К. Петров)                              (Йордан Г. Великов)   
  

 
  

                   
 
 


