
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  

№ 50 
 

Днес, на 23.04.2015 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. Мехмед Селманов Чолаков – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 
6. Пламен Петков Лашев – член. 
7. Велико Димитров Великов – член  
Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 116/17.03.2015 г., 

относно: Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117/17.03.2015 г., 
относно: Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 118/17.03.2015 г., 
относно: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 119/17.03.2015 г., 
относно: Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 149/21.04.2015 
г., относно: Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2014 
г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 150/21.04.2015 
г., относно: Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2015 г. в Община 
Две могили. 

По първа точка -  В с.Острица читалището е единствената институция, която 
организира и осъществява културния живот в селището. През отчетния период са купени 
10 книги. Към читалището има създадена певческа група „Здравец”. Мероприятията от 
културния календар са проведени. Представен е финансов отчет. Читалището разполага с 
ниви и има собствени приходи от 1362.00 лв. Сградният фонд на читалището е в добро 
състояние. 

Становището на комисията бе докладната да бъде приета. 



  По втора точка -  Читалището в с.К.Върбовка работи за етническа толерантност, 
за обединение, за разбирателство между хората. Библиотеката разполага с фонд от 7300 
книги.За съжаление рез 2014 година не е купена нито една книга, за разлика от преди 1989 
год., когато се купуваха по 200-300 книги на година. През 2014 година е изграден клуб за 
поетично творчество. Проведена е среща с поетесата Веселина Григорова. Чрез културно-
масовата дейност на читалището се работи с хората, като се развива художествената 
самодейност, а чрез нея се разнообразява живота в селото Към читалището съществува 
певческа група за стари градски песни и фолклор. Отбелязват се и се празнуват всички 
инициативи от културния календар.С участието на читалището за 5-та година се отбелязва 
фолклорния фестивал „Жива вода”, който събира много участници и състави, дори от 
чужбина. Читалището няма ниви и няма собствени приходи. Читалището има компютър, 
но няма принтер.   

Представен е финансов отчет. 
МТБ е много бедна и се нуждае от ремонт. Сградният фонд е в окаяно 

състояние.Стъпалата пред културния дом се рушат. Мазилката от тавана на салона пада, 
гримьорните се нуждаят от ремонт, в коридора ред тях има теч. Читалнята се нуждае от 
измазване. 

Становището на комисията бе докладната да бъде приета. 
По трета точка – Мероприятията в Културният календар на читалището в с. 

Кацелово се изпълняват.Изградени са две групи за автентичен фолклор. Най- известното 
събитие в селището е съборът на хърцоите. Към отчета не представен финансов отчет и не 
ясно какви са разходите и приходите на читалището. Според доклада читалището няма 
проблеми.  

Становището на комисията бе докладната да бъде приета. 
По четвърта точка – Читалището в с.Чилнов е известно с единствената група в 

общната за изворен фолклор „Чилновски баби”. Сформирана е през 2014 година и 
младежка фолклорна група „Чилновско настроение”. Групите на чилновското читалище са 
известни в цяла България и в чужбина. Получават много награди и покани за участия  зад 
граница. Представен е финансов отчет, но не са отбелязани собствените приходи, каквито 
читалището има. Няма данни за състоянието на МТБ. 

Становището на комисията бе докладната да бъде приета. 
 По  пета  точка –  Отчетът на Комисията за защита на детето съдържа обобщена 

информация от всички институции, занимаващи се с деца на територията на общината. 
Трудно се открива пряката дейност на общинската комисия по правата и защита на детето. 
Представени са данни в табличен вид, които са отчетени в докладите на училища и 
социални заведения. 

Становището на комисията бе докладната да бъде приета. 
По  шеста  точка –  Представената Общинска програма за закрила на детето за 

2015 година е аналогична с тази от 2014 год. Програмата съдържа приоритетни области, 
визия, принципи, стратегическа цел, основни задачи, 6 приоритета и очаквани резултати. 
Последните включват:намаляване броя на децата, постъпващи в специализиращи 
инсттитуции; реинтегриране на деца в биологично, осиновително, приемно семейсто и 
семейство на близки и роднини; социално включване на деца с трайни увреждания в 
обществения живот; пълно обхващане на децата със специални образователни 
потребности; 

Становището на комисията бе 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” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 116/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село 
Острица за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 



2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 117/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран 
Върбовка за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства 
през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност 
през 2014 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 118/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село 
Кацелово за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства 
през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност 
през 2014 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 119/17.03.2015 г., относно: Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов 
за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 
2014 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Кремена 
Любенова с вх. № 149/21.04.2015 г., относно: Отчет за изпълнението на Общинската 
програма за закрила на детето за 2014 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Кремена 
Любенова с вх. № 150/21.04.2015 г., относно: Приемане на Общинска Програма за закрила 
на детето за 2015 г. в Община Две могили. 

 

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) 
 


