
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  

№ 20 
 

Днес, на 18.03.2013 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. № 89/11.03.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане бюджета на община Две могили за 2013 г., представен с докладни 
записки вх. № 42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 88/08.03.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2013 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 94/11.03.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Зора - 1930” с. Помен за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2012 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 95/11.03.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 г.”гр. Две 
могили за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2012 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 96/11.03.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Светлина – 1927 г.” с. Чилнов за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2012 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 97/11.03.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Хр. Ботев – 1927 г.” с. Широково за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2012 г. 

7. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 98/11.03.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Пробуда – 1927 г.” с. Батишница за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2012 г. 



8. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 99/11.03.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.” с. Бъзовец за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2012 г. 

9. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 100/11.03.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1914 г.” с. Баниска за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2012 г. 

10. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 101/11.03.2013 г. от Николай 
Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Отец Паисий – 1912 г.” с.Острица за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2012 г. 

11. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 102/11.03.2013 г. от Николай 
Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1902 г.” с. Кацелово за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2012 г. 

12. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 103.11.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Развитие – 1908.” с. Каран Върбовка за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2012 г. 

13. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 104/11.03.2013 г. от Николай 
Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Селско събуждане – 1899 г. с. Могилино 
за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2012 г. 

14. Разглеждане на Предложение с вх. № 111/12.03.2013 г. от Невена Димитрова 
Георгиева – общински съветник в общинския съвет на гр. Две могили /група „Единни за 
община Две могили”/ относно награждаване на професор Анчо Йорданов Анчев, роден в 
с. Бъзовец с почетния знак на общинския съвет за 2013 г. – „Филип Тотю”. 

15. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 115/11.03.2013 г. от Николай 
Христов, относно: Празник на град Две могили през месец май 2013 г. 

По първа точка – Становището на комисията е бюджетът да бъде приет. В проекта 
за бюджет, както отбелязахме и предишните пъти, няма заделени средства за обезпечаване 
на културния календар на общината. 

По втора точка – Програмата за развитие на читалищната дейност е  доста обемна, 
наситена с много мероприятия и чествания на годишнини. Липсва финансова част. 
Препоръката на комисията е да има по-голяма разгласа за провеждане на мероприятията. 
Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По трета точка – от доклада на читалището в с. Помен е видно, че са съхранени и 
се поддържат традициите и обичаите в населеното място. Мюсюлманското и християнско 
население заедно празнуват празниците. Библиотечната дейност обаче намалява, 
материално-техническата база е остаряла. Монтирана е интернет връзка, чрез която 
населението получава желаната информация. Становището на комисията е докладът да 
бъде приет. 

По четвърта точка – Естествено е общинското читалище в Две могили да отчете 
най-многобройни дейности. Специалистите в него осъществяват методически функции за 
библиотеките на територията на общината. Читалището е модернизирано с ИКТ 
оборудване. Извършват се някои услуги като информационни и тематични справки, 
копир, набор и печат, оформяне на малки проекти и др. Културният календар на 



читалището е наситен с много прояви и участие във всички празници в Две могили и 
общината. Разработват се и проекти, от които най-належащ и изключително необходим е 
проектът с № 18/321/01172, а именно „Подобряване на културната инфраструктура в 
община Две могили и създаване на по-добри културни услуги в читалище „Св.Св.Кирил и 
Методий - 1919”, който е одобрен и е сключен договор с ДФ „Земеделие”. Становището 
на комисията е докладът да бъде приет. 

По пета точка – Читалището в с. Чилнов отдавна се е прочуло с много работа и то 
с малко средства. Има много медийни изяви. Най-хубавото е, че се привличат млади хора. 
Целта на читалищните дейци е да се сформира младежка фолклорна група. Проблем на 
читалището е лошото осветление в киносалона. Членовете на комисията решиха докладът 
да бъде приет. 

По шеста точка – Читалището в с. Широково също се отличава с разнообразна 
дейност. Интересно мероприятие, което се осъществява само в това селище е 
хумористичната общоселска среща „Ден на заварения зет”. Читалищната библиотека има 
нужда от закупуване на нови книги, от извършване на някои ремонтни дейности като 
оградата на читалището и др. Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

По седма точка – Читалището в с. Батишница  поддържа общодостъпна 
библиотека и читалня. Организира културно-просветни мероприятия, чествания, дискусии 
и беседи. Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

По осма точка – Към читалището в с. Бъзовец има изградени четири творчески 
колективи – „Бъзовска искра” – група за популярни песни и шлагери, „Веселите 
бъзовчета” – детска група за модерни танци, детска лазарска група и мъжка коледарска 
група. Читалището организира и провежда традиционните празници, различни чествания 
и събития. Но състоянието на киносалона е изключително лошо, сцената е издънена, над 
нея липсва таван, виждат се циглите. В салона тече при дъжд и снеготопене. Инсталацията 
е стара и непрекъснато създава проблеми. Читалищното настоятелство ще подготви 
проект за реконструкция и обновяване на сградата, но ако същият не бъде одобрен, 
общината трябва да отдели средства за ремонт на читалището. Становището на комисията 
е докладът да бъде приет. 

По девета точка – Читалището в с. Баниска, както и другите читалища, изпълнява 
добра библиотечна, художествено-творческа и културно-образователна дейност. Към 
читалището е създаден и самодеен театър. Читалището има нужда от смяна на дограмата, 
която е изгнила, стените в библиотеката са напукани, тоалетните са затворени, 
стълбището пред сградата са разрушени. Становището на комисията е докладът да бъде 
приет. 

По десета точка –Към читалището в с. Острица има изградена певческа група 
„Здравец”, която се представя много добре във всички празници на Острица и общината. 
Културната дейност също е разнообразна. Становището на  комисията е докладът да бъде 
приет. 

По точка единадесет – Читалището в с. Кацелово се прочу с хърцойския празник – 
извор на местната традиция. Има изградени певчески групи – една към читалището и една 
към пенсионерския клуб. Становището на  комисията е докладът да бъде приет. 

По точка дванадесет – Изтеклата 2012 г. бе белязана с много събития, трудности и 
проблеми за читалището в с. К. Върбовка. Въпреки това, читалищните дейци работиха за 
реализиране на целите и задачите, а именно обогатяване на културния живот на хората в 
селището. За трета година се провежда фестивалът „Жива вода”, едно забележително 
културно събитие за цялата община. Становището на  комисията е докладът да бъде 
приет. 

По точка тринадесет – От дейностите на всички разгледани досега читалища, най-
малко дейности са отчетени  в с. Могилино. Това е единственото читалище, където няма и 
един състав .Отчетени са само няколко тържества. Като проблем е отбелязана опадалата 
мазилка и орнаменти от тавана на  салона. Становището на  комисията е докладът да бъде 
приет. 



По точка четиринадесет – Професор Анчо Калоянов  е роден в с. Бъзовец. 
Завършил е Великотърновския университет със специалност „Българска филология”. 
Асистент е по „Български фолклор във ВТУ”. Над 20 години е научен ръководител на 
кръжока по български фолклор „Акад. М. Арнаудов”. 

Въпреки своите ангажименти, той не забравя своя роден край. Участвал е в кръгла 
маса, посветена на Филип Тотю, бил е член на журито на събора на хърцоите в с. 
Кацелово. Анчо Калоянов се ползва с висок авторитет сред жителите на с. Бъзовец и 
общината. Той е честен и прям в отношенията си с хората. Има голям принос в защита на 
българщината  и отстояване на интересите ни. Становището на членовете на комисията е 
професор Анчо Анчев да бъде награден с почетния знак на Общинския съвет гр. Две 
могили за 2013 година – „Филип Тотю”. 

По точка петнадесет – На 12 май 2013 година ще бъдат произведени 
парламентарни избори в България. Тази дата съвпада с празника на града, обявен за 11 и 
12 май същата година. По тази причина, има предложение за решение от кмета на 
общината, празникът на града да не се провежда през 2013 г. Има предложение 
словосъчетанието „да не се провежда” да се замени с глагола „отменя”. Становището на 
комисията е празник на града през 2013 г. да няма. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема бюджета на община Две могили за 
2013 г., представен с докладни записки вх.№ 42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Програма за развитието на 
читалищната дейност в община Две могили за 2013 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище „Зора 
- 1930” с. Помен за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Св.Св. Кирил и Методий – 1919 г.”гр.Две могили за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2012 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Светлина – 1927 г.” с.Чилнов за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Хр.Ботев – 1927 г.” с.Широково за осъществената читалищна дейност и изразходваните 
от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Пробуда – 1927 г.” с.Батишница за осъществената читалищна дейност и изразходваните 
от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Христо Ботев – 1928 г.” с.Бъзовец за осъществената читалищна дейност и изразходваните 
от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Н.Й.Вапцаров – 1914 г.” с.Баниска за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2012 г. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Отец Паисий – 1912 г.” с.Острица за осъществената читалищна дейност и изразходваните 



от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

11. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Н.Й.Вапцаров – 1902 г.” с.Кацелово за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2012 г. 

12. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Развитие – 1908.” с.Каран Върбовка за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2012 г. 

13. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема доклад на Народно читалище 
„Селско събуждане – 1899 г.с.Могилино за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2012 г. 

14. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си професор Анчо Анчев 
да бъде награден с почетния знак на Общинския съвет гр.Две могили за 2013 година – 
„Филип Тотю”. 

15. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
115/11.03.2013 г. от Николай Христов, относно: Празник на град Две могили през месец 
май 2013 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 13.00 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) 


