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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  
№ 49 

 

Днес, на 18.02.2010 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. 
5. Сезер Юсеин Сабах – член. 

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

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 65/11.02.2010 г., относно: 
Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Г-н Петров ни 
запозна от части с Общинския план за регионално развитие. Необходими са конкретни 
реализирани мерки. Планът в частност с Образованието е пряка зависимост с 
икономическото състояние на гражданите в Общината. И от тук разкриването на работни 
места ще рафлектира върху обществения живот на населението.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: Съгласен съм с така предложения план. 
2. Сезер Сабах: Планът е съобразен с условията. Беше необходима неговата 

актуализация, тъй като социално – икономическата обстановка в Общината се е променила. 
 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 
 

 СТАНО В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Общински план за регионално 
развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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: 
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       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


