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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  
№ 54 

 

Днес, на 02.08.2010 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 Драгомир Дамянов с вх. № 211/18.06.2010 г., 
относно: Информация за дейността на Читалище „Никола Йонков Вапцаров 1914” в село 
Баниска през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 237/01.07.2010 г., 
относно: Информация за образователно-учебната работа в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
град Две могили през учебната 2009/2010 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 258/16.07.2010 г., 
относно: Информация за дейността на Читалище „Селско събуждане 1899 г.” в село 
Могилино през 2009 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 260/16.07.2010 г., 
относно: Информация за дейността на Читалище ”Отец Паисий 1912 г.” в село Острица през 
2009 г.   

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Читалището в с. 
Баниска има дългогодишна история и е единственото място, където се съхранява и развива 
духовната връзка между поколенията. Библиотеката на читалището разполага с 8 450 
единици БФ, обслужва основно училище и детска градина. Като всяко друго Читалище по 
селата имат добре изявена дейност. Да приемем информацията. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Светлозар Донев: От представената информация се вижда, че са участвали в 

проект ПУДООС на стойност 3 000 лева. Като всяко друго и читалището в с. Баниска работи 
добре. 

2. Петър Петров: Вижда се, че Читалищата по селата се активизираха и започнаха 
да работят добре. Баниска нямат тази самодейност, като Кацелово, Чилнов, Помен, 
Острица. Но няма какво да се обсъжда. Толкова са им възможностите. Хубаво е да има 
Читалища. Да се приеме информацията. 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Тази информация е 
представена, като всяка друга. Застъпени са основните проблеми, които ги има във всяко 
една училище. Единствено искам да кажа, че не е залегнат въпроса за предстоящите 
промени, които ще настъпят в образованието, а именно за предучилищната подготовка на 5-
годишните. Училището участва в много проекти. Като цяло информацията е пълна. Да се 
приеме. 
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В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Мехмед Чолаков: Вижда се, че материалната база е подобрена. Децата има вече 

къде да играят след като се построи новата спортна плащадка. Училището разполага с 
достатъчно пари, за да си посрещат разходите. Благодарение на оптимизацията на 
училищната мрежа училището има пари и дори ще има преходен остатък. 

По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Информацията на 
село Могилино е доста по-кратка от всички други. Дейността на Читалището е по-малка. Те 
също са участвали в проекти, като всички други. Да се приеме информацията. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Светлозар Донев: Тук няма какво да се обсъжда. Въпреки, че дейността им е 

сравнително малка, нека приемем информацията. Все пак Читалищата по селата са в плюс 
за хората. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Читалището в 
селището организира културния живот на населението. От 2004 година към пенсионерския 
клуб „Здравец” в селото беше изградена певческа група. Вече 6 години читалището в село 
Острица работи с нея. В нея участват 15 жени, които вземат участие в много мероприятия, 
фестивали и изяви в Общината. Сградата на Читалището в село Острица е най-масивна от 
всички Читалища в населените места в Общината.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: От информацията става ясно, че и те също са кандидатствали за 

два проекта – единият е по ПУДООС, който е спечелен, а другият е за закупуване на нови 
книги, където не се одобрени. Но като цяло Читалището работи добре. Имат си самодеен 
състав, сами си подготвят програмите, с които се представят. Да се приеме информацията. 

 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността на 
Читалище „Никола Йонков Вапцаров 1914” в село Баниска през 2009 г. и насоки за работа 
през 2010 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за образователно-
учебната работа в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2009/2010 
година. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността на 
Читалище „Селско събуждане 1899 г.” в село Могилино през 2009 г. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността на 
Читалище ”Отец Паисий 1912 г.” в село Острица през 2009 г.   

 

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) 


