
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  

№ 7 
 Днес, на 17.05.2012 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. 

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. № 217/08.05.2012 г. от Николай Христов, 

относно: Информация за дейността на читалище „Развитие 1908” село Каран Върбовка за 

2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 225/14.05.2012 г от Николай Христов, 

относно: Изменение на Приложение 7.2 от т. 8 на Решение № 93, взето на заседание на 

общинския съвет с Протокол № 6 от 15.02.2012 г. 

По първа точка 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.К.Върбовка работят 

два самодейни колектива – певческа група за фолклор и стари градски песни и театрален 

колектив, които са участвали във всички общински културни мероприятия. Имат участие 

и във фолклорни фестивали в страната като в Гурково са наградени с първа награда и с 

наградата на публиката. Изключителен труд полагат читалищните дейци при 

организацията на фолклорния фестивал „Жива вода”, който се провежда вече втора 

година в К.Върбовка. Този фестивал се превърна в неповторим празник не само за селото, 

но и за общината. 

Болката на хората от К.Върбовка е, че сградният фонд на читалището се руши, 

гримьорните се нуждаят от основен ремонт, таванът на салона и библиотеката  са в окаяно 

състояние, а средства няма. 

Въпреки трудностите и липсата на пари, читалището в с.К.Върбовка е работило и 

работи за развитието и обогатяването на културния живот в селото, за запазване обичаите 

и традициите на народа, за осигуряване достъп до информация на населението и т.н.  

По втора точка Комисията разгледа докладната записка с № 225/14.05.2012 г., за 

настъпила промяна в списъчния състав на пътуващите учители, които имат право на част 

от транспортните разходи, а именно: г-жа Росица Великова Иванова на мястото на г-жа 

Ивелина Великова Димитрова, г-жа Анелия Тодорова Костова на мястото на г-жа 

Христина Димитрова Михайлова-Радулова.Освен това г-жа Милена Стефанова Цанева е 

напуснала ЦДГ с. Батишница и следва да бъде изключена от цитирания списък. 



Също така се предлага изменение на Приложение 7.2 „Списък на специалисти в 

общината, които имат право на част от транспортните разходи за 2012 г. ” към т.8 от 

Решение № 93 , взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

както следва: Антоанета Димова Енева се заменя с Нора Георгиева Колева и се добавя 

Хюлия Илмиева Севдалиева. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за дейността на 

читалище „Развитие 1908” село Каран Върбовка за 2011 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде изменено 

Приложение 7.2 от т. 8 на Решение № 93, взето на заседание на общинския съвет с 

Протокол № 6 от 15.02.2012 г. 
 

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) 


