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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  
№ 12  

 

Днес, на 13.05.2008 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 участие взе Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две 
могили. 
  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Обсъждане подготовката по провеждането Празника на град Две могили, 
насрочени за периода от 09.05. – 11.05.2008 г.  

По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов:  
 Съгласно Решение на Общинския съвет № 114/18.04.2008 г. за Празника на града са 
предвидени средства в размер на 18 450 лв. В рамките на тези средства подготвихме план, 
който включва: 
 1. На 09.05.2008 г. – Конкурс за „Мис Две могили – 2008”. 
    – Празничен концерт по случай Празника на Европа. 
 2. На 10.05.2008 г. – Национален турнир по конен спорт. 
    – Карнавално шествие. 

– Концерт на Нелина. 
– Дискотека на открито 

 3. На 11.05.2008 г. – Концерт на духовия оркестър от град Русе. 
  Средствата са достатъчно. Засега нямаме проблеми по организацията на празника. 
Надявам се хората да останат доволни.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Светлозар Донев: За 11.05. има предвидено само едно общо мероприятие! Защо?
 2. Драгомир Дамянов: Тогава очакваме да дойдат Да се поканят гости от съседните 
общини.Да се обърне внимание на участието на наетите състави за тяхната качествена 
програма 
 3. Мехмед Селманов: Съгласен съм с казаното от колегите. 
 4. Пламен Лашев: Мисля ,че организацията е добра.. 

 

  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

 
С Т А Н О В И Щ Е: 
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема, че работите по подготовката и 

организацията на празника на града е на висота и ще отговори на 
изискванията на гражданите и гостоти на Две могили. 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 часа. 
 
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) 


