
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКАТА 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 

Днес, на 14.08.2008 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, започна заседание на Временната комисия за символиката, избрана с Решение № 
135 по Протокол № 12 от 23.05.2008 г., на коет 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. № 275/08.08.2008 г. относно: Награждаване на 
Христо Иванов Колев ЕГН 4412015462, живеещ в град Две могили, улица „Пловдив” № 2 с 
почетен знак „Филип Тотю” на Общинския съвет. 

 По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Надали има 
гражданин от Община Две могили, който да не познава или поне да не е чувал за господин 
Христо Колев, най вече като дългогодишен Директор на едно от двете средни училища на 
Общината. Успоредно с това той непрекъснато е в пряк достъп с гражданите и прави 
общуването истинско преживяване. Той наистина заслужава това уважение, с което го 
удостоява Общинския съвет. 
  

 В разискванията по проекта участваха: 
 1. Петър Петров: По принцип нямам нищо против и е хубаво на този празник видни 
наши общественици да бъдат награждавани.  
 2. Микерям Адям: Господин Христо Колев го познавам от работата ми в АПК- 
„Георги Димитров”. Той абсолютно изразява идеалите ми на общественик и предан 
гражданин на Община Две могили. Абсолютно заслужено трябва да получи тази почит. 
 3. Йордан Великов: Аз съм „За”. Личности като Христо Колев са и трябва да бъдат 
пример за подражание от всички зънимаващи се с обществена дейност. Само хора с голяма 
всеотдайност могат да бъдат полезни на Обществото. 
 4. Светлозар Донев: Това е дългогодишен общественик и тази награда ще бъде 
едно признание за дейността му през годините. Ние трябва по достойнство да оценяваме 
заслугите на всички които са работили за Общината. 
  

 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Одобрява с 5 гласа „За” предложението за награждаване на Христо Иванов 
Колев с ЕГН: 4412015462, живеещ в град Две могили, улица „Филип Тотю” № 2 с почетен 
знак „Филип Тотю” на Общинския съвет в град Две могили.  
 Заседанието на временната комисия завърши в 14.30 часа. 
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Подписали протокола: 
 
 

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

 
 

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

 
  

                   
 
 


