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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  

№ 70 
 

Днес, на 18.08.2011 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. № 

292/25.07.2011 г., относно: Информация за дейността на Читалище „Развитие 1908” 

село Каран Върбовка за периода от 2010 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

315/11.08.2011 г., относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Представена 

е информация за дейността на Читалището в село Каран Върбовка. Спомняте си 

през м. април тази година разглеждахме друга тяхна информация, която обаче не 

приехме. Сега читалищният работник се е постарал и е представил малко по-

подробна информация, за това което се е случило във читалището. Като проблем си 

оствава въпросът, че след като миналата година са представили информация за 

разглеждане в Общинския съвет, сега отново повтарят част от тази информация. 

Така или иначе са посочени тържествата, които са организирани, съборите на които 

е взела участие вокалната група. Посочено е колко тома книги има библиотеката в 

читалището, броя на читателите и колко книги са им раздадени за прочит. Даден е 

и бюджетът на читалището и как той е разпределен по отделните пера. Посочено е, 

че материалната база е бедна, а сградата на читалището се нуждае от ремонт. 

Предвид казаното предлагам ви да приемем предоставената ни информация. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Вижда се, че сега са се постарали по-добре да представят 

своята дейност. По тази причина аз също предлагам да приемем предоставената ни 

информация. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Знаете, че от 

две години Детската ясла в Две могили се помещава в ЦДГ. Идеята на това 

преместване беше да се извърши ремонт на помещението. Кандидатствано е с 

проект, но към днешна дата резултат дали проектът е добрен или не – няма. За това 

Кметът сега отново предлага Детската ясла да продължи да обитава помещението в 

детската градина. За същото има съответното разрешение от Регионалната здравна 

инспекция в Русе. Предвид всичко това предлагам да приемем предложения проект 

за решение. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Петър Петров: Събирайки Детската градина и детската ясла на едно 

място Общината реализира реално икономии. Това е добре за нас, защото ако 

детската ясла се помещаваше в нейната сграда, едно помещение в градината щеше 

да стои празно. По този начин капацитета на градината е запълнен, яслата не пречи 

на градината и разходита съответно, които се правят са по-малки. Спомняте си, че 

държавното финансиране тук е в рамките на 340 000 лева, а общинското – 370 000. 

Така че като има възможност трябва да правим съответните икономии. Да се 

приеме решението. 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
 

 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Информацията за дейността 

на Читалище „Развитие 1908” село Каран Върбовка за периода от 2010 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за временно 

преместване на Детска ясла „Радост”. 
 

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) 


