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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  
№ 52 

 

Днес, на 17.05.2010 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. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 129/13.04.2010 г., относно: 
Информация за дейността на Читалище „Зора” в село Помен през последната година и 
насоки за работа занапред. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 177/17.05.2010 г., относно: 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. в Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Информацията на 
Читалище „Зора” в село Помен е представена добре. Читалището е единствената  културно-
просветна институция в селото. Библиотечната дейност читалището е болезнено свита. 
Читателите намаляват до 40 годишно. Новозакупените книги са 28 тома за предходната 
година. За нуждите на читателите са осигурени 3 периодични издания, като 2 от тях са 
ежедневници, а 1 седмичен и до известна степен покриват нуждата от ежедневна 
информация. През 2009 г. в библиотеката е монтирана интернет връзка, чрез която 
желаещите от населението получават интересуващата ги информация. Предлагам да 
приемем представената информация.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Хубаво е, че Читалищата функционират, тъй като това е 
единственото развлечение на хората от селата. Преди 10 години Читалищата бяха 
ликвидирани. Сега има едно, така наречено възраждане, защото хората нямат други 
развлечения. Материално – техническата база е доста остаряла, но хубавото е, че има 
спонсори които помагат. Като цяло се вижда, че Читалището работи добре. 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Когато разработваха 
тази Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. в Община Две могили ме бяха 
извикали да присъствам, но аз неможах да дойда, тъй като това беше по време на матурите. 
Има споразумение между Министерството на образованието и МВР за закрила на детето. 
Ние сме длъжни ако преценим, че има дете в риск, независимо къде – в училище или в 
дома, да уведомим социалните и МВР. Моето предложение е за Две могили в „Центъра за 
обществена подкрепа”, който ще се открива сегада се осигури един психолог. Общината има 
нужда точно такъв човек да разговаря с децата и мисля, че може да си го позволи да го 
осигури. 
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В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Съгласен съм с г-н Донев. Един учител не може да проведе 

разговор и да помогне на дете, което се нуждае от професионална помощ. Затова 
подкрепям предложението да се осигури психолог за Общината. Инъче приемам 
представената програма за закрила на детето за 2010 г. 

 
След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 

 

 СТАНО В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността на 
Читалище „Зора” в село Помен през последната година и насоки за работа занапред. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Общинска програма за закрила на 
детето за 2010 г. в Община Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 

 


