
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  

№ 49 
 

Днес, на 15.04.2015 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 от Николай Христов с вх. № 109/17.03.2015 г., 

относно: Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 110/17.03.2015 г., 
относно: Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 111/17.03.2015 г., 
относно: Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 112/17.03.2015 г., 
относно: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 113/17.03.2015 г., 
относно: Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 114/17.03.2015 г., 
относно: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 115/17.03.2015 г., 
относно: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 



По първа точка  -  През 2014 год. основни приоритети пред Народно читалище 
„Св. Св. Кирил и Методий 1919” гр. Две могили са библиотечно-информационната 
дейност, любителското художествено творчество, културно-образователната дейност и 
работата по проекти. В културния календар са включени инициативи и прояви, чийто 
организатор и участник е самото читалище. През 2014 год. са осъществени 42 
мероприятия. 

Във връзка с извършваните ремонтни дейности и режима на строителство, в който 
е все още читалището, показателите на основните дейности през 2014 год. са занижени, но 
въпреки това по-голямата част от заложените в програмата инициативи са осъществени, 
макар и в по-малък размер. 
Ремонтът на външната част на сградата е извършен добре, но във вътрешната част  
сцената има нужда от освежаване. Паркетът е изциклен, но е зацапан с черни стъпки от 
покритието на пода на сцената. В доклада е представен  финансов отчет.  

Комисията прави следното предложение: 

1.Ръководството на общината да спонсорира  читалището с известна сума за 
довършителни работи в салона и на сцената 

Становището на комисията бе докладната заедно с предложението на комисията  да 
бъде приета 

По втора точка  -  Мероприятията в културният календар на читалището в 
с.Батишница са изпълнени. Към същото има сформирана група за народни и стари градски 
песни, която участва в различни фестивали и събори. Читалището притежава ниви. 
Поради липса на средства през годината са купени само 12 нови книги. Представен е  
финансов отчет. 

Становището на комисията бе докладната да бъде приета. 
По трета точка  -  Читалището в с. Могилино също работи добре както с младите, 

така и със възрастните хора от селището. Дейностите, залегнати  в културния календар  са 
осъществени.Читалището не притежава ниви и няма собствени приходи. Представен е 
финансов отчет на изразходваните средства. Материално-техническата база на 
читалището е в лошо състояние и има нужда от ремонт. 

Становището на комисията бе докладната да бъде приета.  
По четвърта точка  -  Културните мероприятия, организирани и проведени от читалището 
в с.Бъзовец са много интересни и разнообразни. Към читалището има създадени пет 
творчески колектива – Група за популярни песни и шлагери „Бъзовска искра”, Група за 
модерни танци-деца”Веселите бъзовчета, Детска лазарска група, Мъжка коледарска 
група” и Ромска група „Циганско сърце”.   Тези групи участват във всички инициативи на 
селището.Читалището няма собствени ниви. В доклада е представен финансов отчет. 

През 2013 година беше разработен и спечелен проект по мярка 322 към 
Министерството на земеделието „По-качествени културни услуги”,  който трябва да се 
осъществи през 2015 година. 

Становището на комисията бе докладната да бъде приета.  
По пета точка -  Както във всички читалища, така и в читалището в с.Помен се 

провеждат разнообразни мероприятия и се изпълняват инициативите от културния 
календар. Млади и стари самодейци са се обединили, за да   празнуват и пресъздават 
народните обичаи.  Наскоро са създали и певческа група. МТБ е остаряла, но се поддържа 
добре.Липсват обаче средства за купуване на нови книги. Представен е финансов 
отчет.Читалището не притежава ниви и няма собствени приходи.  

Становището на комисията бе докладната да бъде приета. 
По шеста точка -  Основната цел на читалището в с. Баниска      е да задоволява 

потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, 
социалната и образователна дейност на населението. През отчетната година библиотеката 
на читалището се е обогатила със 72 тома книги от дарение. Културният календар се 
изпълнява и се честват всички национални и традиционни празници от местно значение. 
Бе отбелязан и 100 годишния юбилей на читалището. Към читалището са сформирани 4 



състава – детски театрален състав, театрален състав от възрастни, лазарска група и 
коледарска група.  
МТБ е в много лошо състояние и е наложителен ремонт. Комисията препоръчва на 
читалищното настоятелство да кандидатства по проект за да се направи реставрация на 
сградния фонд.  

Читалището не притежава ниви и няма собствени средства. Представен е финансов 
отчет. 
  Становището на комисията бе докладната да бъде приета. 

По седма точка -  Дейността на читалището в с. Широково е съпричастна с целия 
обществен и културен живот на селището. Организират и се реализират много и 
разнообразни културни мероприятия. Създадена е група за автентичен фолклор, която 
участва в мото общински и национални събори. Интересно събитие е празнуването на 
деня на заврения зет, в който от миналата година е включена и завряната снаха. През 
отчетната година са купени само 8 броя книги. МТБ на читалището е в добро състояние. 
Представен е финансов отчет. Читалището притежава ниви и е получило рента в размер на 
1800 лв. 

Становището на комисията бе 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 Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 109/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 
1919” град Две могили за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2014 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 110/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село 
Батишница за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства 
през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност 
през 2014 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 111/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” 
село Могилино за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2014 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 112/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село 
Бъзовец за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 113/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 114/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село 
Баниска за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 115/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село 
Широково за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства 



през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност 
през 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) 
 


