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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  
№ 33 

 

Днес, на 08.04.2009 г., от 15.30 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. Петър Колев Петров – член. 
4. Пламен Лашев –член. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 

  

В работата на заседанието взе участие Боряна Фучеджиева – ВрИД старши 
специалист “Образование и спорт” в Община Две могили. 

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

1. Разглеждане на Проекто-програмата за Празника на град Две могили, коийто ще се 
проведе на 8, 9 и 10 май 2009 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Поканили сме днес 
Боряна Фучеджиева за да ни запознае с Програмата с културните мероприятия, които са 
предвидени за празника на Две могили. Предварително тя ни беше раздала материали по 
този повод, така че искам да чуя вашето мнение. Според мен, Празника на града е 
традиция, която се очаква от гражданите и нашите близки, които живеят по други населени 
места и ще ще го използват, за да дойдат и да се видят с близките си. По време на празника 
винаги е развлекателни мероприятия, които хората очакват с охота. Предложената ни 
програма ще бъде посрещната с интерес, а предвидените финансови средства – в рамкита 
на заложеното по бюджета.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Боряна Фучеджиева: Виждане програмата. Очакваме спектакъла на Нешка 
Робева, която няма какво да я коментираме. Тя е институция за страната. Ще има и 
републикански кръг за прескачане на препятствия.  
            2. Мехмед Чолаков: Надявам се, че на прескачането на препятствия ще бъде още 
по-вълнуващо от миналата година. Ще има повече състезатели и коне.  

3. Пламен Лашев: Средствата, които са заложени по докладната трябва да стигнат. 
По-добре да се направят по-малко мероприятия, но с по-голям зрителски интерес. 

4. Петър Петров: След приключване на празника, боряна да бъде така добра да 
подготви справка, как са изхарчени предвидените пари за празника и ни го представи в 
Общинския съвет. 
   
 След приключване на разискванията по докладнта, приехме следното: 

 СТАНО В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” одобрява предложения проект за Програма 

за Празниците на град Две могили, предвидени за 8, 9 и 10 май 2009 г.  
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                               (Петър К. Петров)  
 

 
4. ………………………    
          (Пламен П. Лашев)   

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


