
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  

№ 22 
 

 

Днес, на 18.05.2013 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 от Светлозар Донев с вх. № 182/13.05.2013 г., 

относно: Присъждане за 2013 година наградата на Общинския съвет – почетния знак 
„Филип Тотю” на професор Анчо Йорданов Анчев, живеещ в град Велико Търново, на 
улица „Васил Левски” № 27А.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 187/16.05.2013 г., 
относно: Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на Община 
Две могили, съгласно изискванията на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 188/17.05.2013 г., 
относно: Информация за развитието и състоянието на културата в Община Две могили за 
2012 година. 

По първа точка – Становището на комисията е да бъде присъдена за 2013 г. 
наградата на Общински съвет – почетния знак „Филип Тотю” на Анчо Йорданов Анчев, 
живеещ в град Велико Търново за заслугите му за прослава и защита името на община Две 
могили в страната и чужбина. Да се проведе тайно гласуване от общинските съветници 
според наредба №8 на Общински съвет и ако вотът е положителен, наградата да се връчи 
по време на дните на община Две могили през месец август 2013 г. 

По втора точка – Информацията ни запознава с предназначението на гробищните 
паркове, нещо което е познато на всеки жив човек. Оправданието за неизпълнението на 
доста от изискванията на Наредба № 22 на Общински съвет е отново с липсата на 
финансови средства. Изготвено е Приложение № 1, в което е отразено състоянието на 
гробищата във всички селища на общината. Освен в Две могили, където има вода, но 
липсва канализация, в гробищните паркове на всички селища няма вода и канализация и 
много от тях не са почистени от храсти  и високи треви. Необходими са ремонти в 
ритуалните зали. Въпреки че до 10.05.2013 г. заплануваните дейности трябваше да се 
изпълнят, комисията реши докладната да бъде приета. 



По трета точка – В информацията са изброени проведените през 2013 г. културни 
мероприятия в община Две могили. Много от предвидените в културния календар 
дейности не са проведени, липсват иновации за обогатяване и осъвременяване на 
културата в общината. Всичко, което се поднася на обществеността, е повторение от 
много години затова и посещаемостта намалява.  

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 присъдена за 2013 
година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” на професор Анчо 
Йорданов Анчев, живеещ в град Велико Търново, на улица „Васил Левски” № 27А.  

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за състоянието на 
гробищните паркове на територията на Община Две могили, съгласно изискванията на 
Наредба № 22 за управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и 
пренасянето на покойници на територията на Община Две могили, област Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за развитието и 
състоянието на културата в Община Две могили за 2012 година. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 13.00 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) 


