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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУЛНО–ИСТОРИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 46 

 

Днес, на 25.01.2010 г., от 16.00 град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 
2, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура и културно-
историческо наследство”, на което присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – Председател на комисията. 
2. Мехмед Селманов Чолаков – секретар. 
3. Петър Колев Петров – член. 
4. Пламен Петков Лашев – член. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 22/20.01.2010 г., 
относно: Представяне на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две могили за 2009 г. 

2. Разглеждан на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 27/20.01.2010 г., 
относно: Приемане на Културен и спортен календар на Община Две могили за 2010 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 28/20.01.2010 г., 
относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Две могили 
през 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:  Миналата година 
също разглеждахме такъв отчет. На базата на него е направен сравнителния анализ. Вижда 
се, че за миналата година има извършени две криминални деяния от малолетни и две от 
непълнолетни.  Делата за периода са приключили. В отчета е отделено място и за 
превантивната работа с някой рискови категории деца. Отчета е разработен по добре в 
сравнение с миналата година. Аз ви предлагам да ги приемем.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: До 5 февруари Мариана Ангелова трябва да изпрати информация, 
че отчета е разгледан от Общинския съвет. Аз също споделям мнението на Светлозар 
Донев. Тази година е по-добре подреден и по-пълен. 

2. Пламен Лашев: Трябва да се реши и въпроса със секретаря на тази комисия. Това 
е законово изискване.  

3. Мехмед Чолаков: Да така, но при условие, че няма голям брой нарушители за 
2009 г. казваме, че имаме 4 случая. За тах да се назначи един човек на щат не е много 
оправдано. По-добре да се съвместява така, както е в момента. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: В този календар 
трябва да бъде включен и спортния календар, спуснат към училищата от Министъра на 
образованието. Това не е направено, а ще даде възможност на нашите деца да участват на 
състезания на областно ниво. Предлагам да приемем все пак този календар, а на някое от 
следващите ни заседания – да го допълним.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Светлозар Донев: Вярно е това, което се казва от Чолаков. Необходимо е тази 

точка да се доработи, но за да не спираме работата – нека да я приемем в този вид. Все пак, 
администрацията за пълви път предлага на съвета за разгледа и приеме един такъв 
календар. 

По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Програмата е 
разработена в съответствие с промените, които бяха направени в Закона за народните 
читалища. Тя е обхванала всички национални и местни празници. Програмата дава 
възможност за изява на всички желаещи. Предлагам, да я приемем.  
 В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: Боряна се е постарала. Да видим читалищата, как ще я 
изпълняват. И дали средствата, които се предвиждат за тях, ще стигнат. 

2. Светлозар Донев: През март читалищата трябва да представят своите отчети, 
които да бъдат после разгледани и приети от нас. Навярно ще е добре, да бъде 
разработена наредба, която да регламентира работата на читалищата и излизането им.   

3. Мехмед Чолаков: Не е лоша тази идея, но към нея трябва да се включат и 
самодейните състави и пенсионерските клубове. В много от мероприятията, те участват 
съвместно. 

 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 
 

 СТАНО В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Отчетът за дейността на Местната 
комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две 
могили за 2009 г. във вида в който е предложен. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” предлага Културния и спортния календар на 
Община Две могили за 2010 г. да се приеме в този му вид, но на някоя от следващите сесии 
на съвета, да бъде допълнен с мероприятията свързани с училищния спорт. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Програмата за развитие на 
читалищната дейност в Община Две могили през 2010 г. 

  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 

 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                               (Петър К. Петров)  

 
 

4. ………………………    
          (Пламен П. Лашев)                                 

       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


