
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  

№ 43 
 

Днес, на 17.10.2014 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. Мехмед Селманов Чолаков – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 
6. Пламен Петков Лашев – член. 
Отсъства: Велико Димитров Великов – член  
Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 389/13.10.2014 г. от Николай Христов, 

относно: Изменение на Приложение 5.1 от т. 6 на Решение № 570, взето на заседание на 
Общински съвет с Протокол № 35/12.02.2014 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 397/13.10.2014 г. от Николай Христов, 
относно: Приемане на Културен календар на община Две могили за 2015 г. 

3. Посещение на ПГСС „К.А.Тимирязев”  гр.Две могили. Целта на посещението бе 
да се запознаят общинските съветници с педагогическия колектив на училището и  с 
постиженията и проблемите на училището.  

По първа точка – Комисията обсъди докладната, относно Изменение на 
Приложение 5.1 от т. 6 на Решение № 570, взето на заседание на Общински съвет с 
Протокол № 35/12.02.2014 г. Докладната визира настъпилите промени в списъчния състав 
на педагогически персонал в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ град Две могили, ОУ 
и ЦДГ село Баниска и ОДК град Две могили. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 
По втора точка – Дейностите и мероприятията, залегнали в проекта за Културен 

календар на общината са разнообразни и добре подбрани. Набелязани са нови 
мероприятия, непровеждани досега в общината. Единственото допълнение на комисията е 
във връзка с инициативата „Осинови паметник”, да се определят паметниците, за които да 
се грижат и поддържат СОУ и ПГСС град Две могили и ОУ село Баниска. 

Относно финансовата обезпеченост на  Културния календар, комисията има 
следните предложения: 

1. Във връзка с ритуалното хвърляне на кръста за Йордановден да бъдат отпуснати 
по 200 лева на Две могили, Баниска и Чилнов. 

2. За Трифон зарезан на всички кметства и наместничества до се осигурят по 100 
лева, а за Две могили 200 лева. 

3. За празниците на местния бит и култура кметствата и наместничествата да 
получат по 200 лева, а за Две могили 4 000 лева. За село Широково 100 лева за Деня на 
заврения зет и 100 лева за празника на местния бит и култура. 

4. За фестивала „Жива вода ” в село Каран Върбовка и Събора на хърцоите в село 
Кацелово да се финансират с по 3 000 лева. 

5. За Международния ден на възрастните хора на всички пенсионерски клубове да 
се отпуснат по 100 лева, а за Две могили 200 лева. 



6. Във връзка с 85 годишния юбилей на читалище „Зора - 1930” село Помен да се 
отпуснат на читалището 200 лева. 

7. Мероприятието, във връзка със Световния ден за борба срещу СПИН, да се 
финансира с 200 лева. 

8. За Коледните празници и концерти на всяко кметство да се отпуснат по 200 лева, 
а за Две могили 2 000 лева. 

9. За Новогодишното хоро в Две могили да се предвидят 1 500 лева. 
Становището на комисията е докладната да бъде приета. 
По трета точка – Комисията по „Образование, култура и културно-историческо 

наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, 
младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, заедно с Комисията по „Здравеопазване и 
социална политика” посетиха ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили. Директорът на 
училището – г-н Светлозар Донев запозна присъстващите с новооборудваните 2 
компютърни кабинета и физкултурна площадка по ПУДООС. Добре ще е ако училището 
има средства за закупуване на нов учебен трактор. Спечелен е проект за 40 000 лева – 15 
ученици и 2-ма учители ще посетят Германия. Липсата на капиталови разходи донякъде с 
компенсира с помощта от училищното настоятелство. Лошото е, че вече осезателно се 
чувства демографския срив в общината. Затова задачата на педагогическите колективи е 
да се задържат нашите ученици в двете средни училища на общината. Директорът каза 
също, че не желае професионалната гимназия да се счита като придатък към 
образователната система. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
389/13.10.2014 г. от Николай Христов, относно: Изменение на Приложение 5.1 от т. 6 на 
Решение № 570, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 35/12.02.2014 г. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
397/13.10.2014 г. от Николай Христов, относно: Приемане на Културен календар на 
община Две могили за 2015 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) 
 

 

 

 

 

 

Председател на комисията: 
        

______________ (Св. Донев) 
 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (Ст. Пенчева) 


