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ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОТНОСНО: Удостояване на проф.Николай Димитров Овчаров със званието
„Почетен гражданин на град Търговище“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Проф. Николай Димитров Овчаров е виден български археолог с международно
признание, чийто корени са свързани с гр.Търговище. Той провежда проучвания и
последващи разкопки, обогатяващи историческите сведения за района на Търговище.
Има значителен принос за възстановяване разкопките на Мисионис, за неговото
популяризиране като античен град и туристическа дестинация, за увеличаване
възможностите за финансиране на нови проучвания, разкопки и реставрация на
обектите в крепостта. Това са неоспорими заслуги за съвременното развитие на град
Търговище и общината.
Във тази връзка предлагам на Общински съвет- Търговище да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.22 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 24 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Търговище и чл. 46 и чл. 47 от
Наредбата за символиката на Община Търговище, Общински съвет – Търговище
удостоява проф. Николай Димитров Овчаров със званието „Почетен гражданин на
град Търговище“ за новите проучвания, разкопки и реставрация на обектите в
крепостта Мисионис, както и популяризиране като античен град и туристическа
дестинация, които са неоспорими заслуги за съвременното развитие на град Търговище
и общината.
2. На основание чл.49 от Наредбата за символиката на Община Търговище,
възлага на кмета на община Търговище да връчи наградата на проф. Николай Димитров
Овчаров, на тържествената сесия на общински съвет Търговище, която ще се проведе
на 14 май 2018 година - Празник на града.
Приложение: Кратки биографични данни на проф. Николай Димитров Овчаров
ВНОСИТЕЛ:
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище
Съгласувал: Тодор Тодоров – началник на отдел НПО
Изготвил: Христалина Халачева – секретар на Община Търговище

