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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  
№ 38 

 

Днес, на 13.07.2009 г., от 15.00 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. Петър Колев Петров – член. 
Отсъстват: Пламен Лашев –член. 

       Сезер Юсеин Сабах – член. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 309/09.07.2009 г., 
относно: Финансово осигуряване Седмицата на Община Две могили от 22.08.2009 г. до 
29.08.2009 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Макар докладната да 
е с такова наименование, ние ще коментираме в момента само Програмата за празниците, 
които ни предстоят. По тях бяха проведени няколко срещи с администрацията за да се 
определи кръга от мероприятия, които могат да се проведат. Считам, че преложеният ни 
вариант е малко натоварен, но обхваща различните възрастови категории, което е 
положително и би следвало да бъде цел за такъв вид празници. Предлагам да подкрепим 
докладната. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Според мен седмицата можеше да бъде ограничена до 
мероприятия в рамките на три-четири дни. Така предложеният вариант е доста натоварващ, 
но щом администрацията го предлага, трябва да си е направила сметка, че може да го 
изпълни.  

2. Мехмед Чолаков: Аз също мисля, че програмата е малко претрупана и някои от 
мероприятията могат да не се провеждат, но след като града прави 40 години нека хората се 
забавляват. 

  
 След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 

 СТАНО В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за”  предлага на Общинския съвет да приеме 

предложената програма за Седмицата на Общината. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                               (Петър К. Петров)  
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       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


