
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  

№ 44 
 

Днес, на 21.11.2014 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. 

7. Велико Димитров Великов – член  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 432/10.11.2014 г. от Светлозар Милчев Донев, 

относно: Информация за дейността на Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. 

Тимирязев” град Две могили за учебната 2013/2014 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 435/10.11.2014 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане на Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 

2015 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 438/10.11.2014 г. от Николай Христов, 

относно: Допълнение на Решение № 734 по Протокол № 45 от 24.10.2014 г., относно приемане на 

Културен календар на община Две могили за 2015 г. 

По първа точка – Представената на комисията информация от директора на 

професионалната гимназия обхваща подробно всички аспекти по общообразователното и 

професионално възпитание. В гимназията се подготвят ученици по 4 професии, а за следващата 

учебна година 2014/ 2015 е разкрита нова професия „Агроеколог”.Направен е анализ на УВП и на 

резултатите от държавните зрелостни изпити. 

За провеждане на практическо обучение са осигурени работни места в реални работни 

условия и в условията на работилници за 100 % от всички ученици, които провеждат учебна 

практика. Представен е и финансов отчет, подписан от Министър Д. Греков. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По втора точка – Програмата за развитието на читалищната дейност на община Две 

могили за 2015 г. включва провеждането на всички национални, традиционни и религиозни 

празници, които провежда всяко читалище на територията на общината, а също така и местни 

културни мероприятия от общинско и регионално значение. 

Програмата включва подробно дейностите на всяко от 11-те читалища. Заплануваните 

мероприятия са добре обмислени и напълно изпълними. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По трета точка – На заседание на Общински съвет Две могили, проведено на 24.10.2014 г. 

с Решение № 734 по Протокол № 45 от същата дата бе приет Културен календар на община Две 

могили за 2015 г. без неговата финансова част, по която бяха направени предложения за 

изменения и допълнения. Комисията разгледа новите предложения на общинската администрация. 

Някои от мероприятията ще бъдат финансирани от собствените средства на читалищата, които 

имат допълнителни приходи.  

Предложенията на комисията са следните: 

1. На 9-ти май да бъде отбелязан освен деня на Европа и края на Втората световна война. 

2. Традиционният пролетен панаир в Две могили 9-10 май да бъде финансиран с 4 000 

лева. 

3. За фестивала „Жива вода” в село Каран Върбовка да се осигурят 3 000 лева, тъй като 

същият се провежда два дни и се представят много фолклорни състави. 



4. Съборът на хърцоите в село Кацелово да се финансира с 2 000 лева. 

5. Комисията поддържа първоначалното си предложение за седмицата на община Две 

могили 24-29 август да се изразходват – 3 000 лева. 

6. За празника на местния бит и култура в село Широково 22-23 ноември да се отпуснат 

100 лева, тъй като 100 лева се отпускат и за деня на заварения зет. 

7. Коледният концерт в Две могили да се финансира вместо с 5 000 лева с 200 лева, в 

предвид на това, че читалището със собствени средства и участието на самодейци и ОДК ще 

подготви концерта. 

8. За Новогодишната нощ и зарята – 1 500 лева.  

9. Да се включи в програмата и инициативата „Осинови паметник” от училищата както 

следва: 

– СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили да се грижи за гроба на Филип Тотю. 

– ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили – за паметника от Първата световна война в 

централния парк на град Две могили. 

– ОУ „Хр. Ботев ”село Баниска:  

1. Село Помен – паметник на руските войни. 

2. Село Могилино – паметна плоча на Захари Стоянов. 

3. Село Баниска – двата руски паметника в Балабан дере. 

Ако училищата имат нужда от посадъчен материал, общината да им го осигури. 

10. Една седмица преди проявата, общината да превежда парите в даденото кметство.  

Становището на комисията докладната да бъде приета с направените предложения и 

допълнения. 

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. № 432/10.11.2014 г. от 

Светлозар Милчев Донев, относно: Информация за дейността на Професионална гимназия по 

селско стопанство „К. А. Тимирязев” град Две могили за учебната 2013/2014 г. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 435/10.11.2014 г. от 

Николай Христов, относно: Приемане на Програма за развитието на читалищната дейност в 

община Две могили за 2015 г. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 438/10.11.2014 г. от 

Николай Христов, относно: Допълнение на Решение № 734 по Протокол № 45 от 24.10.2014 г., 

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) 


