
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  

№ 6 
 Днес, на 23.04.2012 г. от 16.30 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. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 165/06.04.2012 г. от Николай Христов, 
относно: Информация за дейността на читалище „Н.Й.Вапцаров 1902” с.Кацелово и за 
изразходваните бюджетни средства за 2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 166/06.04.2012 г от Николай Христов, 
относно: Информация за дейността на читалище „Отец Паисий 1912” с.Острица и за 
изразходваните бюджетни средства за 2011 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 167/06.04.2012 г. от Николай Христов, 
относно: Информация за дейността на читалище „Хр. Ботев 1927” с. Широково и за 
изразходваните бюджетни средства за 2011 г 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 187/19.04.2012 г. от Николай Христов, 
относно: Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в 
община Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 203/20.04.2012 г. от Кремена 
Любенова, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. в 
община Две могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 204/20.04.2012 г., от Николай Христов, 
относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили за 2012 г. 

По първа точка от дневния ред Комисията прие отчета. Всички членове бяха на 
мнение, че читалището е планирало и реализирало богата културно-просветна и 
художествена дейност, въпреки оскъдните финансови средства. Към читалището в 
с.Кацелово има действащи две групи за автентичен фолклор и библиотека. През 1970 г. 
читалището е носител на ордени „Кирил и Методий” 1 и 2 степени. Особено интересно се 
провежда събора на хърцоите. 

По втора точка от дневния ред Комисията прие и отчета на читалището в 
с.Острица. Отново добър отчет и наситена от мероприятия програма. Направен е и 
финансов отчет.През м. май 2012 г. се навършват 100 години от създаването на Народно  
читалище „Отец Паисий 1912” с.Острица.  



По трета точка от дневния ред комисията прие предложената информация на 
читалището „Хр.Ботев 1927” с.Широково , което е единствената културно-просветна 
институция в селото. Секретарят на читалището е изготвил много подробен материал за 
многобройните мероприятия, свързани с всички национални, областни и местни прояви. 
Наистина читалището поддържа жизнеността в иначе малобройното по численост селище. 
Комисията прие отчета. 

По четвърта точка от дневния ред Комисията не остана удовлетворена от Отчета 
за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в община Две 
могили. В нея има общи изрази, а липсват дейности и тяхното анализиране. Комисията 
реши докладната да бъде оттегляна от дневния ред на заседанието на Общинския съвет, 
планирано за 26.04.2012 г. Да се преработи и да се предложи за следващото заседание на 
Общинския съвет.   

 По пета точка от дневния ред, относно предложената Общинска програма за 
закрила на детето за 2012 г. в община Две могили са залегнали изключително много 
мероприятия и дано не останат само като пожелания. Това ще стане ясно при отчета за 
изпълнението на Програмата. Комисията прие предложената Общинска програма за 
закрила на детето за 2012 г. 

По шеста точка от дневния ред Комисията обсъди Програмата.Становището на 
членовете беше, че читалищната програма е доста богата на дейности и празници. 
Особено радостно е завръщането на  стари и традиционни за някои селища от общината 
обичаи и обреди. Комисията прие предложената Програма за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили за 2012 г. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за дейността на 
читалище „Н.Й.Вапцаров 1902” с.Кацелово и за изразходваните бюджетни средства за 
2011 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за дейността на 
читалище „Отец Паисий 1912” с.Острица и за изразходваните бюджетни средства за 2011 
г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за дейността на 
читалище „Хр.Ботев 1927” с.Широково и за изразходваните бюджетни средства за 2011 г 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за изпълнение на 
Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в община Две могили. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Общинска програма за закрила на 
детето за 2012 г. в община Две могили. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Програма за развитие на 
читалищната дейност в община Две могили за 2012 г.. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 


