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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКАТА 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 5 

 

Днес, на 09.07.2010 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. № 219/25.06.2010 г. относно: Връчване почетния 
знак „Филип Тотю” за 2010 г. на Иван Стоянов Андреев, живеещ в град Две могили, на улица 
„Филип Тотю” № 17. 

2. Обсъждане Предложението на Байчо Петров Георгиев – Председател на 
Общинския съвет град Две могили с вх. № 249/09.07.2010 г. относно: Присъждане званието 
“Почетен гражданин на град Две могили и общината” на Мария Ангелова Крачунова с ЕГН 
4408015415 от град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпило е 
предложение за връчване на почетния занк „Филип Тотю” за 2010 г. на Иван Андреев – 
Председателят на кооперацията в град Две могили. Считам, че той е от хората, който 
особено след избирането му за управител на кооперацията направи много за нейното 
стабилизиране и развитие. При него работят близо 50 човека, което означава условно, че 50 
къщи се издържат, чрез работата си в кооперацията. Отделно Иван е коректен и към 
кооператорите, които членуват в кооперацията и които са отдали под аренда земеделските 
земи. За нашата община арендата, която изплаща той е една от най-високите. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Аз мисля, че много често се връчват тези награди. По тази 
причина ще гласувам „против”. 
 2. Йордан Великов: Вие знаете, че нашата фирма има конфликти с кооперацията и 
по тази причина ще гласувам „въздържал се”. 

3. Микерям Адям: Почетният знак „Филип Тотю” до сега е връчван два пъти – през 
2008 и през 2009 г. Съвсем естествено е този знак да бъде връчен и през настоящата 2010 
г., тъй като нито Кмета на Общината, нито някой от нас Общинските съветници с изключение 
на Председателя, нито от граждани не е направил друго предложение към настоящия 
момент. По тази причина, след като и познавам Иван Андреев, аз считам, че той заслужава 
да бъде достоен носител на почетния знак. 
 4. Петър Петров: Аз мисля, че Иван Андреев заслужава да получи този знак. 
Съгласен съм с казаното от г-н Донев и г-жа Адям. 
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По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Познавам Мария 

Ангелова, тъй като тя е израждала децата ми. Знам, че като акушер тя работи от дълги 
години и сега, въпреки, че е на пенсионна възраст продължава да помага на бъдещи и 
настоящи майки. Предложението е възможно да не се хареса на някои хора, защото до 
настоящия момент са отличавани значими фигури за нашите стандарти. Сравнявайки Мария 
с тях тя може би изглежда незначителна, но тя е истински трудещ се човек допринесъл в 
много къщи и семейства да влязат радостта и щестието. Така че аз съм „За”.  

 В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Петър Петров: Аз смятам, че прекаляваме с тези звания. Например Борово имат 

само трима, а ние само за миналата година удостоихме толкова. Не трябва да 
омаловажаваме това звание. Освен това, считам че един Ангел Брайков е по-достоен от 
Мария. Така, че аз съм „против”. 

2. Светлозар Донев: Аз смятам, че предложението е добро. Аз имам едно дете, 
което бе изродено отнея. Видях с очите си, как тя се отнасяше към бременната ми съпруга, 
как се държа по време на раждането и след това. Разговарял съм и с други хора, за чиито 
деца тя се е грижила. Отзивите са положителни. Сигурно ще се намерят хора, които не я 
харесват, но това не е задължително. Впечатляващо е това, че тя близо 40 години работи в 
нашия град и се грижи на нашите деца. Затова аз съм „За”. 
 3. Красимир Кунев: Аз съм съгласен с г-н Петров. 

4. Йордан Великов: Досега хората, на които бе присъдено званието бяха хора 
отвън. А сега се предлага лице, което от близо 40 години работи в нашия град може да бъде 
срещната всеки ден в поликлиниката или на улицата. Убеден съм, че в нашата Община има 
по-достойни кандидатури от Мария, но никой не си направи труда да направи предложение. 
А да критикуваш е най-лесно. По тази причина аз ще подкрепя предложението. 
 

След приключване на разискванията, приехме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Одобрява с 3 (три) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас 
„Въздържал се” предложението за връчването на почетния знак „Филип Тотю” за 2010 г. на 
Иван Стоянов Андреев. 

2. Одобрява с 3 (три) гласа „За” и 2 (два) гласа „Против” предложението за 
присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и общината” на Мария 
Ангелова Крачунова. 

 
 Заседанието на временната комисия завърши в 17.00 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
 

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

 
 

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

 
  

                   
 
 


