
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 

П Р О Т О К О Л  

№ 13 
 

Днес, на 24.09.2012 г. от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 2, се 

проведе заседание на постоянната комисия по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, 

спорта и туризма”, на което присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

            6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския 

съвет. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Предложение на Кметския наместник на Кметство село Острица за присъждане 

на Иван Цанев Иванов, живеещ в гр. София, на булевард „ген. Скобелев” № 41, ет. 2, ап. 5 с Почетния знак 

„Филип Тотю” на Общинския съвет за 2012 година. 

По първа точка – До комисията постъпи предложение от Кметския наместник на Кметство село 

Острица за награждаване на поета Иван Цанев Иванов, който е роден в село Острица и е посветил стихове 

за родния дом и за пещерата „Орлова чука”. Към предложението са приложени биографични данни за 

поета, в които са отразени периодите от живота и творчеството на Иван Цанев, написаните от него 

стихосбирки и част от отличията му и наградите получени за цялостното му литературно творчество. 

 До момента няма входирани други предложения за 2012 година, поради което комисията прави  

следното предложение: Да бъде връчен почетния знак „Филип Тотю” на Общинския съвет Две могили за 

2012 година на поета Иван Цанев Иванов, като смятаме, че той е един достоен съгражданин, който не е 

забравил родния край и родната къща и ги е възпял в стиховете си. Считаме, че поетът Иван Цанев ще бъде 

един достоен носител на почетния знак „Филип Тотю”. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” реши да бъде връчен почетния знак „Филип Тотю” на 

Общинския съвет Две могили за 2012 година на поета Иван Цанев Иванов, като смятаме, че той е един 

достоен съгражданин, който не е забравил родния край и родната къща и ги е възпял в стиховете си. 

Считаме, че поетът Иван Цанев ще бъде един достоен носител на почетния знак „Филип Тотю”. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                         (Невена Д. Георгиева)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

Председател на комисията: 
        

______________ (Св. Донев) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

_____________ (Ст. Пенчева) 


