
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 

П Р О Т О К О Л  

№ 14 
 

Днес, на 16.10.2012 г. от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, на което 

присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

            6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 444 от 15.10.2012 г., относно: 

Приемане на Културния календар на община Две могили за 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 450 от 17.10.2012 г., относно: 

Присъждане за 2012 година наградата на Общинския съвет- почетния знак „Филип Тотю” 

на Иван Цанев Иванов, живеещ в гр. София, бул.”Генерал Скобелев” № 41,ет. 2,ап. 5. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 445 от 15.10.2012 г., относно: 

Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

По първа точка – Комисията се запозна с докладната записка, относно приемането 

на културния календар на община Две могили за 2013 година. Обхванати са всички 

традиционни и официални празници. В графа „чествания” обаче не е посочено нито едно 

мероприятие. 

Становището на Комисията бе докладната да бъде приета със следните 

предложения: 

1. да се попълни графата с честванията 

2. всички мероприятия да бъдат остойностени и общата сума за културния 

календар да залегне в бъдещия бюджет на общината. 

3. на 6-ти май - Георгьовден - да се проведе общ празник между всички общности, 

живеещи на територията на общината. 

По втора точка – относно присъждане за 2012 година наградата на Общинския 

съвет- почетния знак „Филип Тотю” на Иван Цанев Иванов, живеещ в гр.София, 

бул.”Генерал Скобелев” № 41,ет. 2,ап. 5, становището на комисията е положително като 

всички членове гласуваха „за”.Комисията на две свои заседания разгледа живота и 

творчеството на г-н Иван Цанев Иванов и реши да му бъде връчен почетния знак на 

общината „Филип Тотю”. 

 По трета точка – Становището на Комисията е общинското ръководство да 

намери подходящо помещение , да извърши необходимите ремонти и детска ясла 

„Радост” да бъде преместена от сградата на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” преди 

началото на следващата учебна година. 
 



След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Културния календар на община Две 

могили за 2013 година. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си за присъждане за 2012 

година наградата на Общинския съвет- почетния знак „Филип Тотю” на Иван Цанев 

Иванов, живеещ в гр. София, бул.”Генерал Скобелев” № 41,ет. 2,ап. 5. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде временно 

преместена Детска ясла „Радост”. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                         (Невена Д. Георгиева)            
 

 

 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 

 

 

 

 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

Председател на комисията: 

        
 

______________ (Св. Донев) 
 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

_____________ (Ст. Пенчева) 


