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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКАТА 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 2 

 

Днес, на 08.07.2009 г., от 14.00 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 което присъстваха: 

1. Красимир Ганчев Кунев – Председател на комисията. 
2. Микерям Кадир Адям – секретар. 
3. Светлозар Милчев Донев – член. 
4. Петър Колев Петров – член.  
Отсъства: 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. № 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 Светлозар Донев: Намирам 
направеното предложение за уместно. От години Койчо Пенчев работи за популяризиране 
делото на Филип Тотю, така че тази награда ще му приляга.   

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: По принцип нямам нищо против и е хубаво на този празник видни 
наши общественици да бъдат награждавани. Подкрепям предложението за Койчо. 
 2. Микерям Адям: Аз също съм съгласна. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предлагаме да бъде 
удостоен със званието почетен гражданин на Две могили консула на Руската федерация. 
Същият е поел задължение към Общината относно нейното икономическо и 
селскостопанско развитие между Община Две могили и Москва. Той има много добро 
отношение към Общината, редовно я посещава  и дава идеи за нашето икономическо и 

културно развитие, за близки взаимоотношения с Руската федерация. 
В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Красимир Кунев: През миналата година г-н Торшин осигури 7 000 лв. за 
почистване и ремонт на Руските паметници в Общината. През тази година е обещал да 
осигури същата сума, така че съм съгласен с предложенията. 
 2. Светлозар Донев: Считам, че от едно такова предложение Общината само ще 
спечели. 
  

 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
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1. Одобрява с 4 гласа „За” предложението за 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. Одобрява с 4 гласа „За” предложението за присъждане званието “Почетен 
гражданин на град Две могили и общината” Михаил Петрович Торшин – генерален консул 
на Генералното консулство на Руската федерация в град Русе. 

 
 Заседанието на временната комисия завърши в 15.00 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
 

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

 
 

4. ………………………     
          (Петър К. Петров)                                

 
  

                   
 
 


