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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  

№ 5 
 

Днес, на 15.03.2012 г. от 16.30 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. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 654/27.02.2012 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Пробуда – 1927” село Батишница и за 

изразходваните бюджетни средства за 2011 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 650/22.02.2012 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев” село Бъзовец за 2011 

година. 

 3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 111-669/08.03.2012 

г., относно: Информация за дейността на Читалище „Зора – 1930” село Помен за 2011 г.и 

насоки за работата му през 2012 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 107-665/05.03.2012 

г., относно: Информация за дейността на Читалище „Светлина – 1927” село Чилнов за 

периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 105-663/05.03.2012 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 

област Русе. 

По първа точка Комисията прие отчета. Всички членове бяха на мнение, че 

читалището е планирало и реализирало богата културно-просветна и художествена 

дейност, въпреки оскъдните финансови средства. Към читалището има библиотека с 7527 

библиотечни единици. Има абонамент на периодичен печат, но библиотечният фонд е 

обогатен само с 17 нови книги.  

По втора точка членовете на комисията останаха удовлетворени от много добре 

написания и издържан отчет, в който подробно са описани читалищните мероприятия.                                                                                                                              

Действително читалището в с.Бъзовец се е оформило като истинско културно-просветно 

огнище, съхранило ценностите на времето. От докладната става ясно, че читалището има 

нужда от ремонт. Липсва финансов отчет. Комисията прие отчета. 
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По трета точка комисията прие предложената информация на читалището в 

с.Помен, което е единствената културно-просветна институция в селото.Секретарят на 

читалището е изготвил много подробен материал за многобройните мероприятия, свързани 

с всички национални, областни и местни прояви. Комисията отбеляза, че са нужни повече 

пари за нова литература и телевизор, какъвто в читалището липсва. Също така читалището 

има нужда и от ремонт. Комисията прие отчета. 

По четвърта точка бе разгледана от Комисията дейността на читалище „Светлина - 

1927” с.Чилнов, която е също изключително разнообразна. Културният календар е наситен 

с празници и пресъздаване на местни обичаи и традиции. Известната група „Чилновски 

баби” освен в местни и национални конкурси, участва през изминалата година във 

фолклорен фестивал в Швеция. Читалището участва и в разработване на проекти. 

 В читалищния салон осветлението е много лошо и трябва да се отремонтира. Също 

проблем е липсата на средства за нова литература, макар че читалището има доход от 1400 

лв. от земеделски земи. Книгите и периодичният печат са скъпи, а парите малко. 

Намерението на читалищните дейци е да сформират фолклорна група от момчета и 

момичета. 

 По пета точка измененията, предложени от общинският съветник Пл.Лашев на 

Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на 

територията на община Две могили, област Русе е много навременна. Комисията прие 

измененията, отнасящи се до промяна на съчетанията „специалната закрила” и „специална 

закрила” с думите „закрилата” и „закрила” в & 1  и навсякъде в приложения  № 1 и № 2 

думите „специална закрила” се заменят със „закрила” в  & 2.  
 

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 

Читалище „Пробуда – 1927” село Батишница и за изразходваните бюджетни средства за 

2011 година. 

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

Читалище „Христо Ботев” село Бъзовец за 2011 година. 

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

Читалище „Зора – 1930” село Помен за 2011 г.и насоки за работата му през 2012 г. 

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

Читалище „Светлина – 1927” село Чилнов за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Наредба за изменение на Наредба № 

13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията 

на Община Две могили, област Русе. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 


