
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  

№ 28 
 

Днес, на 20.11.2013 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. № 414/14.11.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Информация за дейността на „Обединен спортен клуб тенис на маса, плуване, 

бадминтон и петанка Две могили” – гр. Две могили за 2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 427/18.11.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Програма за развитието на читалищната дейност в Община Две могили за 2014 г. 

По първа точка – Комисията разгледа информацията за дейността на „Обединен 

спортен клуб тенис на маса, плуване, бадминтон и петанка Две могили” – гр. Две могили 

за 2013 г. и становището ú е същата да бъде приета. От изброените спечелени призови 

места е очевидно, че в клуба се води истинска тренировъчна дейност. Прави впечатление, 

че вече 4-5 години подред все две състезателки печелят първите места в национални и 

международни турнири, което е добре, но още по-добре ще е, ако се допускат до участие и 

други състезатели, за да има приемственост в тази спортна дейност. 

По втора точка – Представената „Програма за читалищната дейност в Община 

Две могили за 2014 г.” се състои от културните програми на всички общински читалища. 

Наситена е с много мероприятия, годишнини, чествания. Дори половината от тях да се 

проведат, ще бъде добре за поддържане на културния живот в селищата на общината. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за дейността на 

„Обединен спортен клуб тенис на маса, плуване, бадминтон и петанка Две могили” – гр. 

Две могили за 2013 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Програма за развитието на 

читалищната дейност в Община Две могили за 2014 г. 
 

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) 


