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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУЛНО–ИСТОРИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 10  

 

Днес, на 22.04.2008 г., от 14.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по образование, култура и 
културно-историческо наследство, на което присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – Председател на комисията. 
2. Мехмед Селманов Чолаков – секретар. 
3. Сезер Юсеин Сабах – член.  
4. Пламен Петков Лашев – член. 
5. Петър Колев Петров – член. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане програмата за празника на Две могили – 9-11 май 2008. Даване 
становище по план сценария.  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
 За 9,10,11 се организира празник на града, където е подготвена културно-масова 
програма за развлечение на гражданите и гостиде на град ДВЕ МОГИЛИ. Програмата е 
предложена пред всички членове на комисията. 
 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Един път в годината се правят такива празненства, смятам, че 
общината се е постарала добре да ги организира и това ще даде един положителен ефект 
върху гражданите и гостите на Две могили. Мисля, че ние трябва да приемем тази програма 
и да следим за нейното изпълнение от страна на културния отдел на общината.   
 2. Мехмед Селманов: Хареса ми така изготвената програма и вярвам, че културния 
отдел на общината ще я изпълни и хората ще дадат добра оценка на организацията и 
ръководството на тези културни дни 
 3. Сезер Сабах: Програмата е добре изготвена, подобни мероприятия ще променят 
облика на града в положителен смисъл. Подкрепям програмата. 
 4. Пламен Лашев: Приемем и съм съгласен с така предложената програма 

 

  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

 
С Т А Н О В И Щ Е: 

 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава добра оценка на така предложената 
културна програма, предложена от общината 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 часа. 
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Подписали протокола: 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                              (Сезер Юс. Сабах) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
          (Пламен П. Лашев)                              (Петър К. Петров)  

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


