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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 318 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 17/26.02.2021 г. 

 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и 

т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии  и 

взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 46 

от 08.02.2021 г. след проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 1 (един) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1919" гр. 

Две могили в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 

г., съгласно приложение № 1. 

 2. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Н. Й. Вапцаров 1914" с. Баниска в 

изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., съгласно 

приложение № 2. 

3. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Пробуда 1927" с. Батишница в 

изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., съгласно 

приложение № 3. 

4. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Христо Ботев 1928" с. Бъзовец в 

изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., съгласно 

приложение № 4. 

5. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Развитие 1908" с. Каран Върбовка 

в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., съгласно 

приложение № 5. 



6. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Н. Й. Вапцаров 1902" с. Кацелово 

в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., съгласно 

приложение № 6. 

7. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Селско събуждане 1899" с. 

Могилино в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 

г., съгласно приложение № 7. 

8. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Отец Паисий 1912" с. Острица в 

изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., съгласно 

приложение № 8. 

9. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Зора 1930" с. Помен в изпълнение 

на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., съгласно приложение 

№ 9. 

10. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Светлина 1927" с. Чилнов в 

изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., съгласно 

приложение № 10. 

11. Приема Доклад за осъществената дейност на НЧ "Христо Ботев 1927" с. Широково 

в изпълнение на Годишна програми за развитие на читалищната дейност през 2020 г., съгласно 

приложение № 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                            (Мехмед Чолаков) 


