
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  

№ 27 
 

Днес, на 15.10.2013 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. № 368/11.10.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Изменение на Приложение 7.1. от т.7 на Решение № 347, взето на заседание на 
Общински съвет град Две могили с Протокол № 24/22.03 2013 г., относно педагогическите 
кадри от общината, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 
2013 г.  

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 385/14.10.2013 г. от Николай Христов, 
относно: Приемане на ”Културен календар на Община Две могили за 2014 г.” 

По първа точка – Становището на комисията е да бъде утвърден списъкът на 
новоназначените учители, които имат право на заплащане на част от транспортните 
разходи за 2013 г.  

По втора точка – Становището на комисията е докладната, отнасяща се за 
приемането на ”Културен календар на Община Две могили за 2014 г.”да бъде приета със 
следните допълнения и изменения: 

1. Да бъде включено отбелязването на Йордановден и в село Баниска, като сумата 
за град Две могили и село Баниска бъде по 200 лева или общо 400 лева. 

2. Да бъде отбелязан Денят на самодееца и в град Две могили. 
3. За международния ден на ромите да бъдат поканени за участие в град Две 

могили и ромските самодейни и училищни групи от общината. 
4. За отбелязването на 184 годишнина от рождението на Филип Тотю да се намали 

предвидената сума от 500 на 100 лева. 
5. За отбелязването на Великден сумата от 2 000 лева да бъде намалена на 200 лева. 
6. За празниците на местния бит и култура да бъдат отпуснати по 200 лева на всяко 

селище от общината. 
7. За отбелязването на Георгьовден сумата от 2 000 лева да бъде намалена на 200 

лева. 
8. На село Широково за традиционната хумористична родова среща „Вечер на 

заврения зет” да се осигурят 100 лева. 



9. За коледните тържества за всяко селище в общината, без град Две могили, да 
бъде утвърдена сумата от 1 500 лева или по 150 лева на село. 

10. За коледния концерт в град Две могили да бъде утвърдена сумата от 7 000 лева. 
11. За Новогодишното тържество в град Две могили да бъдат отпуснати 1 500 лева. 
 

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 изменено 

Приложение 7.1. от т. 7 на Решение № 347, взето на заседание на Общински съвет град 
Две могили с Протокол № 24/22.03 2013 г., относно педагогическите кадри от общината, 
които имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 2013 г.  

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема ”Културен календар на Община 
Две могили за 2014 г.” със измененията и допълненията, които се направиха. 

 

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) 


