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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУЛНО–

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”

П Р О Т О К О Л 
№ 60

Днес, на26.01.2011 г., от16.00 град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура 
и културно-историческо наследство”, на което присъстваха:

1. Светлозар Милчев Донев– Председател на комисията.
2. Мехмед Селманов Чолаков – секретар.
3. Петър Колев Петров – член
4. Пламен Петков Лашев – член.
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

03/12.01.2011 г., относно: Информация за дейността на Читалище „Св. Св. Кирил и 
Методий – 1919 г.” град Две могили през 2010 г.

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
06/12.01.2011 г., относно: Приемане на Отчет за дейността на  Местната комисия за 
борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две 
могили за  2010 г.

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
21/19.01.2011 г., относно: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев 
1927 г.” в село Широково за 2010 година.

По първаточка от дневния ред докладваМехмед Чолаков: Запознах се 
подробно с подадената информация на Читалището в град Две могили. Считам, че 
тук освен читалищна дейност има много добре развита и библиотечна дейност. 
Специалистите от читалището са се ориентирали към съвременните средства за 
комуникация и по-точно компютърната информираност и технологии. Танцовият 
състав към читалището е може би най-силното звено с много участия и изяви. 
Предлагам ви да приемем предложената ни информация.

В разискванията по първа точкавзеха участие:
1. Пламен Лашев: Информацията е много добре разработена. В 

заключението се отбелязва, че Читалището е единствения културен институт, 
призван да задоволява културните потребности на местните жители. Дано това си 
остане така и тази цел се постигне.

2. Петър Петров: С проекта трансгранично сътрудничество ще се даде 
възможност за подобряване на материалната база на читалището. Трябва да се 
отбележи, че добра дейност е по спечеления проект за електронна библиотека.
Съгласен съм да се приеме информацията.

По втора точка от дневния ред докладваСветлозар Донев: В отчета са 
описани добре всички проблеми, които стоят пред комисията за борба с 
противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две могили.. Аз 
мисля, че опасност са тези прояви, които не достигат до преписки и дела, а такива 
има и то много. Според мен тук трябва да се засили превенцията. И друг път съм го 
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споменавал и сега ще го повторя: има нужда от психолог, поне един е 
задължително да има на територията на Община Две могили, но като цяло нека се 
приеме отчета.

В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Петър Петров: Отчетът е доста изчерпателени показва, че тенденциите на 

детската престъпност се запазват. Желателно е, обаче да се увеличат превенциите с 
цел да се намали престъпността.

1. Пламен Лашев: Съгласен съм отчетът да се приеме в този вид, но 
наистина за нашата Община е необходимо дори задължително да има психолог за 
работа с децата.

По трета точка от дневния ред докладваПетър Петров: Представена ни е 
информация за дейността на читалището в село Широково. От нея се вижда, че 
читалището работи добре в областта на самодейността, хоровото и певческото 
изкуство. Самодейния колектив е много добър и може да бъде за пример на другите 
читалища. Да се приеме информацията.

В разискванията по трета точка взеха участие:
1. Пламен Лашев: Наистина информацията е много добра. Съгласен съм с 

г-н Петров, че читалището работи много добре. Да се приеме информацията.
След приключване на разискванията по докладната, приехме следните:

СТАНО В И Щ  А:
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”приема информацията за дейността 

на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 г.” град Две могили през 2010 г.
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”дава приема отчета за дейността на  

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и 
непълнолетните град Две могили за  2010 г.

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността 
на Читалище „Христо Ботев 1927 г.” в село Широково за 2010 година.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа.

Подписали протокола:

1. ………………… 2. ………………… 3. ……………………
       (Светлозар М. Донев)                         (Мехмед С. Чолаков)                             (Петър К. Петров)

4. …………………
          (Пламен П. Лашев)

Председател на комисията:

_______________ (Св. Донев)

Секретар      на       комисията:

_______________ (М. Чолаков)


