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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  
№ 51 

 

Днес, на 21.04.2010 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. 

 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. № 129/13.04.2010 г., относно: 
Информация за дейността на Читалище „Светлина” в село Чилнов през последната година и 
насоки за работа занапред. 

2. Оценка за проведеното тържество по случай 180 години от рождението на Филип 
Тотю. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Относно 
информацията за дейността на Читалище „Светлина” в село Чилнов мога да кажа, че има 
много мероприятия, правили са много конкурси за отбелязване на етнографските празници, 
вижда се участието на Чилновските баби в много културни мероприятия на Общината, 
участват в надпявания, фестивали, събори на народното творчество и т.н. Библиотечната 
дейност е много силно развита. Библиотеката кандидатства по програма „Глобални 
библиотеки” и е одобрена, ще се закупи компютър и ще се осигури безплатен достъп до 
интернет. Така интересите на много читатели ще бъдат задоволени. Читалището е 
кандидатствало в програма по ПУДООС „Чиста околна среда” и е получило сумата от 3 000 
лева, като са закупили нови кошчета за боклук, пейки, торби за отпадъци, дървена беседка, 
блажни бои, дъвета и храсти. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: Информацията е много добре разработена и аз предлагам да я 
приемем. 

По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: За отбелязването на 180 
– годишнината от рожденито на Филип Тотю беше организиран комитет, който работи 
усилено. Поканени бяха курсанти от Велико Търново. Имахме посещение от 
високопоставени личности. Присъстваха много граждани на Общината. 

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 „Светлина” в село Чилнов през последната година и насоки за работа занапред. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава добра оценка на проведеното тържество 
по случай 180 години от рождението на Филип Тотю. 
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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) 

 


