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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  
№ 23 

 

Днес, на 02.10.2008 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. Пламен Петков Лашев – член. 
4. Петър Колев Петров – член. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Относно: Разглеждане молби на граждани посетили къщата-музей „Филип Тотю”. 
По първа и точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:  От гледна точка на 

обезопасяването на посетителите е необходимо да се постави парапет на входа на музея, 
който да бъде в съответствие с обстановката. Няма да бъдат отделени много средства, а ще 
бъде по прегледно и по безопастно.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Пламен Лашев: Смятам, че това няма да струва кой знае колко пари, а това е 
въпрос на желание и инициатива. Поддържам предложението и съм за неговото 
реализиране.  

 2. Петър Петров: Споделям тези предложения и смятам, че трябва да се вземат 
спешни мерки за тяхното изпълнение. В Общината сме бедни на културно-исторически 
паметници и тези, които ги имаме трябва да ги поддържаме в отлично състояние. 
 
  След приключване на разискванията по двете докладни, приехме следните: 
 

 
С Т А Н О В И Щ А: 

 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да се 
постави ограда която до отговаря на историческия паметник.  
 

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

 
1. ……………………   2…………………. 
         (Светлозар М. Донев)                                   (Мехмед  Чолаков)                       

 
3. ………………………  4. ………………………   
          (Пламен П. Лашев)                              (Петър К. Петров)  
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       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


