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ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКАТА

ПРОТОКОЛ
№6
Днес, на 22.07.2010 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. Петър Колев Петров – член.
3. Йордан Георгиев Великов – член.
Отсъстват: Микерям Кадир Адям – секретар.
Светлозар Милчев Донев – член.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни
пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Обсъждане на Докладна записка от Петър Петров с вх. № 263/19.07.2010 г.,
относно: Присъждане званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” на
Велко Иванов Иванов от село Кацелово.
2. Обсъждане на Докладна записка от Петър Петров с вх. № 264/19.07.2010 г.,
относно: Присъждане званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” на д-р
Ангел Петров Брайков от град Две могили.
По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Изменям предложението
си и предлагам във връзка с 50 годишнината на Велко Иванов да го наградим с почетния
знак „Филип Тотю” за 2010 г.
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: Съгласен съм с предложението на г-н Петров да наградим
Велко Иванов с почетния знак на „Филип Тотю”.
По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предложената от мен
докладна за д-р Брайков е защото смятам, че той е достоен да носи това звание, тъй като от
44 години е директор на Поликлиниката в град Две могили
В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Красимир Кунев: Лично моето мнение е „Против”. Нищо лично към човека, но това
звание е съвсем обезценено.
2. Йордан Великов: Съгласен съм да се присъди това звание на д-р Ангел Брайков
След приключване на разискванията, приехме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Одобрява с 2 (два) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” предложението за
връчването на почетния знак „Филип Тотю” за 2010 г. на Велко Иванов Иванов.
2. Одобрява с 2 (два) гласа „За” и 1 (един) гласа „Против” предложението за
присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и общината” на д-р Ангел
Петров Брайков.

Заседанието на временната комисия завърши в 16.00 часа.
Подписали протокола:
1. ………………………

2. ………………………

(Красимир Г. Кунев)

(Петър К. Петров)

3. ………………………
(Йордан Г. Великов)
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