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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  
№ 44 

 

Днес, на 02.11.2009 г., от 16.00 град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 
2, 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 Петков Лашев – член. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 
В работата на заседанието взе участие Марияна Ангелова от общинска 

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

1. Обсъждане програмата на Огнян Жеков – кандидат за длъжността Директор на 
Драматичен театър „Сава Огнянов” град Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Г-н Жеков е изпратил 
програмата си за развитие на Русенския театър, в която Община Две могили ще има 
възможността отново да се докосне до живото театрално изкуство. Искам да ви запозная с 
тази програма. В нея е заложен подробен репертоарен план с постановъчни екипи за 
първата и останалите години. В Две могили има възможност да се получи такова нещо. 
Разполагаме с Читалище и летен театър. Хубаво е да подкрепим едно такова наченание в 
нашата Община. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Съгласен съм с г-н Донев. Преди 20 години Русенският театър 
идваше в Две могили поне веднъж месечно. Ще бъде хубаво и сега да бъде така. 

2. Пламен Лашев: Какви пиеси играе „Сава Огнянов”? 
3. Мехмед Чолаков: Всякакви, има и пиеси за деца. Репертоарът му е много богат. 

Едно време това беше традиция и салонът винаги беше пълен при неговото посещение. 
 

 След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 
 

 СТАНО В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” подкрепя Програмата на Огнян Жеков – 

кандидат за Директор на Драматичен театър „Сава Огнянов”, като препоръчва на 
Председателя на Общинския съвет и на Кмета на Общината да подготвят и изпратят писмо 
– уверение за партньорство. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 

 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                               (Петър К. Петров)  
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4. ………………………    
          (Пламен П. Лашев)                                 

       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


