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

ПРЕДОТРАТЯВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ  И 
ВЕРОИЗПОРЕДАНИЯТА” 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 35 
 

Днес, на 13.07.2009 г., от 14.00 часа град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество, предотратяването и разкриването конфликти на интереси и вероизповеданията, 
на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
Отсъства: Велико Димитров Стефанов – 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. № 299/08.07.2009 г. относно: Награждаване на Койчо 
Пенчев Колев с ЕГН 4012235307, живеещ в град Две могили, на улица “Райна Княгиня” № 12 
с почетния знак “Филип Тотю” на Общинския съвет. 

2. Обсъждане Предложението на Байчо Петров Георгиев – Председател на 
Общинския съвет град Две могили с вх. № 301/08.07.2009 г. относно: Присъждане званието 
“Почетен гражданин на град Две могили и общината” Михаил Петрович Торшин – генерален 
консул на Генералното консулство на Руската федерация. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Никола Николов: Г-н Пенчев е виден 
наш общественик и дългогодишен уредник на къщата – музей ”Филип Тотю”. Със своята 
дейност за популяризиране на личността на Филип Тотю той допринася за въздигане на 
патриотичния дух на нашите съграждани. Всички помним изказванията, които е правил на 
празниците на града и други обществени събития. Изпълнени с патос и любов към 
личността на патриота. Мисля, че той е човекът, който в най-голяма степен заслужава да 
бъде носител на почетният знак на “Филип Тотю” за 2009 г. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Г-жа Микерям Адям: Аз не съм жител на град Две могили и нямам ясна визия за  

г-н Пенчев, но съдейки по обществените му прояви, мисля че наистина е достоен за носител 
на почетния знак на “Филип Тотю”.  

По втора точка от дневния ред докладва г-жа Микерям Адям: През 2008 г. г-н 
Торшин осигури средства за ремонт и поддържане на руските паметници в Общината, 
съдейства за установяване на полезни икономически контакти и взема дейно участие в 
културния обмен с руски региони и градове.Считам, че предложената награда е напълно 
заслужена. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Никола Николов: Г-н Торшин е виден общественик и политик. За нашата Община 

е чест присъствието му на празниците на града. Предлагам да подкрепим така 
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предложената ни докладна и г-н Торшин да бъде удостоен със званието “Почетен 
гражданин на град Две могили и общината”. 

 
След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 2 (два) гласа „за” ПРИЕМА  Награждаване на Койчо Пенчев Колев с 
ЕГН 4012235307, живеещ в град Две могили, на улица “Райна Княгиня” № 12 с почетния знак 
“Филип Тотю” на Общинския съвет. 

2. Комисията с 2 (два) гласа „за” ПРИЕМА  Присъждане званието “Почетен 
гражданин на град Две могили и общината” Михаил Петрович Торшин – генерален консул на 
Генералното консулство на Руската федерация. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 часа. 

 
Подписали протокола: 
 
 
1. ………………………  2. ………………………   

                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                              
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________ (Микерям Адям 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


