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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  
№ 50 

 

Днес, на 15.03.2010 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. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 
В заседанието на Комисията взе участие Мариана Ангелова – старши специалист 

„Образование и спорт”. 
 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. № 87/04.03.2010 г., относно: 
Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев” село Бъзовец през 2009 г. и насоки 
за работата му през 2010 г. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 93/09.03.2010 г., относно: Участие 
на Община Две могили в проект към Национален център „Европейски младежки програми и 
инициативи”. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Информацията е 
представена добре. Вижда се, че Читалището се стреми да направи всичко възможно 
бъзовчани да се чувстват добре и да продължават да си спазват традициите и обичаите. 
Подготвени са много мероприятия за настоящата година. Аз подкрепям информацията, няма 
какво друго да се иска от Читалище в малко населено място. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: От информацията няма какво друго да се желае. Лошото е, че 
Читалището се нуждае от ремонт и аз бих посъветвал читалищтното настоятелство да 
потърси помощ, като кандидатства по проекти. 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Ще помоля г-жа 
Ангелова да ни запознае с документите по проекта, с който тя се занимава. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Мариана Ангелова: Проектът е още съвсем в суров вид. Това е програма, по 
която ще ангажираме млади хора от Общината. Тези проекти се реализират и само една от 
държавите участнички ще е координатор. Ние сме посрещащата страна, а останалите, които 
участват са изпращащи. Аз мисля да организирам така нещата, че проектът да се реализира 
в седмицата на Общината. Поканила съм млади хора от чужбина за празника на града. 
Всяка една държава ще покаже своите традиции и обичаи. 

2. Пламен Лашев: Кога и ка ще дойдат тези млади хора? 
3. Мариана Ангелова: Ние имаме разработена програма. Идеята на проекта е на 

здравословна тематика. Тези млади хора няма да бъдат в помощ на празника, а ще 
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привлекат внимани към себе си. Тези проекти могат да се работят от 3 до 15 месеца. Ние 
сме записали, че ще работим по проекта 4 месеца. Младежите ще бъдат настанени в някой 
русенски хотел, но ще се хранят в ношия ученически стол, защото проектът отпуска по 18 
евро на ден на човек. В тези пари ще се опитам да включим и български деца. Няма да има 
съфинансиране от Общината. От всяка страна ще поканим по 6 деца и 2 ръководители. В 
проекта съм включила държавите Румъния, Гърция, Италия и Турция. За Франция изчаквам. 
Все още не съм получила потвърждение от тях. Ще ви помоля и вие да изчакате за Франция.   

4. Петър Петров: В такъв случай ще приемем решението във двата варианта и със 
участието на Франция и без нея. 
 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността на 
Читалище „Христо Ботев” село Бъзовец през 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Община Две могили да участва в 
проект към Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 

 


