
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  

№ 34 
 

Днес, на 20.03.2014 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. № 113/12.03.2014 г. от Миланка Добрева, 

относно: Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно”, насочена към 
повишаване ефективността от обучението и възпитанието на децата по безопасност на 
движението по пътищата при ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили за 
периода 2011 – 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 115/13.03.2014 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Зора-1930” с. Помен за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през преходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 116/13.03.2014 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Светлина-1927” с. Чилнов за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през преходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 117/13.03.2014 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Пробуда-1927” с. Батишница за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през преходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 година. 

5. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 118/13.03.2014 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919” гр. Две могили за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 година. 

6. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 119/13.03.2014 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Отец Паисий-1912” с. Острица за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през преходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 година. 
 7. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 120/13.03.2014 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Селско събуждане-1899” с. Могилино за 



осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 година. 

8. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 121/13.03.2014 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1914” с. Баниска за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 година. 

9. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 122/13.03.2014 г. от Николай Христов, 
относно: Доклад на Народно читалище „Хр.Ботев-1927” с. Широково за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през преходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2013 година. 

10. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 123/13.03.2014 г. от Николай 
Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Христо Ботев-1928” с. Бъзовец за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 година. 

11. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 124/13.03.2014 г. от Николай 
Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров -1902” с. Кацелово за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 година. 

12. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 125/13.03.2014 г. от Николай 
Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Развитие -1902” с. Каран Върбовка за 
осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2013 година. 

По първа точка – В Общински съвет е постъпила докладна записка , относно 
изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно”, насочена към повишаване 
ефективността от обучението и възпитанието на децата по безопасност на движението по 
пътищата при ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Две могили за периода 2011 – 2013 
година. Инициативите по тази Стратегия са успели да обединят усилията на детската 
градина, семейството и обществеността за опазване живота на нашите деца, да се създадат 
по-добри условия за безопасно ползване на пътищата и намаляване броя на пострадалите 
при ПТП деца. Стратегията по БДП приключва, но работата с децата, тяхното обучение и 
възпитание по БДП  ще продължи И В БЪДЕЩЕ. От отчета се вижда, че Стратегията е 
постигнала своите цели и дългосрочен ефект. Становището на комисията е докладната да 
бъде приета. 

По втора точка – Докладът на читалището в с. Помен обхваща цялостната 
културна дейност, провеждана в селото. Отбелязани са подобаващо всички празници. 
Представен е и финансов отчет. Читалището се нуждае от малки ремонтни дейности. 
Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

По трета точка - Читалището в с. Чилнов се отличава от всички други читалища в 
общината по най-богата културно-масова дейност. Докладът е всеобхватен. За всяко 
проведено мероприятие е приложен и снимков материал. Групата „Чилновски баби” е 
известна вече в цялата страна и участва във всички фолклорни мероприятия в страната, а в 
чужбина тази година са се представила отлично в гр. Николаевск, Херсон и с. Търновка. 
Представен е и финансов отчет. Читалището от години има проблем с осветлението в 
салона, проблем който е крайно време да бъде решен от ръководството на общината. 
Становището на комисията е докладът да бъде приет.  

По четвърта точка – Докладът на читалището в с. Батишница отразява дейността 
на читалищното настоятелство при провеждане на всички празници и др. мероприятия. 
Има финансов отчет. Не е ясно читалището има ли собствени приходи. Читалнята в 



читалището е в окаяно състояние и е необходимо да се вземат спешни мерки. 
Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

По пета точка – В доклада на читалището в Две могили са изброени всички 
проведени мероприятия през 2013 г. Представен е финансов отчет. Читалището има 
остатък от собствени средства в размер на 1331 лв. По проекта за ремонт на читалището 
по ПРСР, мярка 321 се очаква покана за подписване на анекс, след който ще стартират 
ремонтните дейности. Със 7 гласа комисията реши докладната да бъде приета. 

По шеста точка  - Докладът на читалището в с. Острица също подробно са 
отбелязани проведените мероприятия в селището. Активна дейност развива певческата 
група „Здравец”, която се изявява на всички общински празници. Със 7 гласа комисията 
реши докладната да бъде приета. 

По седма точка – В доклада на читалището в с. Могилино са изброени дейностите, 
проведени в селището. Представен е финансов отчет, от който се вижда че читалището 
няма собствени средства. Също така липсват и проблеми. Становището на комисията е 
докладната да бъде приета. 

По осма точка – От доклада на читалището в с. Баниска са отчетени проведените 
мероприятия през отчетната година. В това читалище няма певческа група, но има детска 
театрална група и театрален състав от възрастни. Най-големият проблем на читалището е, 
че дограмата му е в много лошо състояние, стените са напукани, тоалетните са затворени 
от РИОКОЗ гр.Русе. Спешно трябва да се направи ремонт на читалнята. Представен е 
финансов отчет, от който е видно, че читалището няма собствени приходи. Със 7 гласа 
комисията реши докладната да бъде приета. 

По девета точка – Разнообразна е и дейността на читалището в с. Широково през 
2013 г. Мероприятията са изключително посещавани от населението на селището. 
Читалищното настоятелство е представило финансов отчет, от който става ясно, че 
читалището притежава ниви и собствени приходи. Има и паричен остатък , а в доклада се 
търсят средства за ремонтни дейности на киносалона. Със 7 гласа комисията реши 
докладната да бъде приета. 

По десета точка – Читалището в с. Бъзовец също провежда разнообразна 
културно-масова работа. Отбелязват се всички празници. Към читалището има създадени 
пет творчески колектива.  Представен е финансов отчет. Читалището няма собствени 
средства. Материално-техническата база на читалището е в ужасно състояние. През 2013 
г.е разработен и спечелен проект по мярка 322 към Министерството на земеделието „По-
качествени културни услуги”, който е действащ и трябва да приключи през 2015 г. 
Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По единадесета точка – В доклада на читалището подробно са описани и как са 
проведени мероприятията от културния календар на читалището. Отбелязани са 
националните и местни празници. Представен е финансов отчет само за разходите, тъй 
като  читалището няма други приходи, освен държавните субсидии. Към 31.12.2013 г. 
наличните средства са в размер на 400.00 лв. Проблеми не са набелязани. Становището на 
комисията е докладната да бъде приета. 

По дванадесета точка – Читалището в с. К. Върбовка също провежда 
многообразна културна дейност за населението в селището. Създадена е певческа група за 
стари градски песни и фолклор, която през 2013 г. е участвала в много фолклорни 
фестивали в страната. Представен е подробен финансов отчет. Читалищното 
настоятелство поставя въпроса за еднаквите субсидии с читалищата, които притежават 
ниви. Получава се така, че читалищата, които притежават ниви разполагат с повече 
финансови средства. Материално-техническата база  на читалището е изключително 
бедна. Читалнята е в окаяно състояние. Читалището до момента, в който бе подадена 
докладната нямаше дори и компютър. Сега има компютър, но няма интернет, за да могат 
всички статистически данни да се предават по електронен път. Становището на комисията 
е докладната да бъде приета. 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  - В предвид изключително окаяното състояние на 
читалните в селата Баниска, Батишница и К. Върбовка, за ремонт на същите  да се 



отпуснат 2000.00 лева от общинския бюджет, тъй като тези читалища нямат земи и 
собствени приходи.   
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
113/12.03.2014 г. от Миланка Добрева, относно: Отчет за изпълнението на Стратегията 
„Движим се безопасно”, насочена към повишаване ефективността от обучението и 
възпитанието на децата по безопасност на движението по пътищата при ЦДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий”, град Две могили за периода 2011 – 2013 година. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
115/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Зора-1930” 
с. Помен за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства 
през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност 
през 2013 година. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
116/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Светлина-
1927” с. Чилнов за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност през 2013 година. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
117/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Пробуда-
1927” с. Батишница за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност през 2013 година. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
118/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий-1919” гр. Две могили за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през преходната година в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност през 2013 година. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
119/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Отец 
Паисий-1912” с. Острица за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2013 година. 
 7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
120/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Селско 
събуждане-1899” с. Могилино за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2013 година. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
121/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Н. Й. 
Вапцаров - 1914” с. Баниска за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2013 година. 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
122/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Хр.Ботев-
1927” с. Широково за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност през 2013 година. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
123/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Христо 
Ботев-1928” с. Бъзовец за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2013 година. 



11. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
124/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Н. Й. 
Вапцаров -1902” с. Кацелово за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2013 година. 

12. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
125/13.03.2014 г. от Николай Христов, относно: Доклад на Народно читалище „Развитие -
1902” с. Каран Върбовка за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през преходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2013 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) 


