
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  

№ 19 
 

Днес, на 25.02.2013 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. 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. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 73/26.02.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Учредяване на банкова гаранция в полза на Народно читалище „Св.Св.Кирил и 

Методий- 1919” за обезпечаване на авансово плащане за успешното изпълнение на 

спечеления Проект Ид. № 18/321/01172 „Подобряване на културната инфраструктура в 

община Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги в читалище 

„Св.Св.Кирил и Методий- 1919” град Две могили по мярка 321 на ПРСР за обновяване, 

модернизация и реконструкция на сградата на Народно читалище „Св.Св.Кирил и 

Методий- 1919” град Две могили”.  

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 72/26.02.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане на бюджета на община Две могили за 2013 г., представен с докладна 

записка вх .№ 42/07.02.2013 г.  

По първа точка – Членовете на комисията изразиха мнение, че спечеленият 

проект трябва да бъде реализиран. Читалището в Две могили е в окаяно състояние и е 

похвално,  че Читалищното настоятелство е разработило и спечелило този проект. 

Общината няма финансова възможност за ремонт на читалището, затова е немислимо 

същата да откаже банкова гаранция и да бъдат изгубени почти 350 000 лв. Становището 

на Комисията е докладната да бъде приета. 

По втора точка – При повторното разглеждане на проекто-бюджета за 2013 г.е 

видно, че някои от предложенията на комисията са залегнали в новата докладна записка 

като например - обезпечаване на спортния и културен календар, поставени са вече знаци 

пред ПГ „К.А.Тимирязев”  за осигуряване безопасността на учениците.  Становището на 

комисията е 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” дава съгласие да бъде учредена банкова 

гаранция в полза на Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий- 1919” за обезпечаване 

на авансово плащане за успешното изпълнение на спечеления Проект Ид. № 18/321/01172 



„Подобряване на културната инфраструктура в община Две могили и създаване на 

условия за по-добри културни услуги в читалище „Св.Св.Кирил и Методий- 1919” град 

Две могили по мярка 321 на ПРСР за обновяване, модернизация и реконструкция на 

сградата на Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий- 1919” град Две могили”.  

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема бюджета на община Две могили за 

2013 г., представен с докладна записка вх .№ 42/07.02.2013 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) 


