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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 2 
 

Днес, на 18.01.2012 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, на което 

присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

           6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – Председател 

на Общинския съвет. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 584/12.01.2012 г., 

относно: Приемане на Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни град Две могили за 2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 580/11.01.2012 г., 

относно: Приемане на „Информация за състоянието и перспективите за развитие на спорта 

в Община Две могили, област Русе през 2011 г. 

3. Радглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 566/05.01.2012 г., 

относно: Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно” по пътищата в 

ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Две могили, област Русе. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 590/13.01.2012 г., 

относно: Информация за дейността на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през 

2011 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 581/11.01.2012 г., 

относно: Културен календар на Община Две могили за 2012 г. 

По първа точка думата взе председателят на комисията г-н Светлозар 

Донев.Същият посочи, че трябва да се работи по-дейно с родителите на деца с 

противообществени прояви и деца, склонни към такива прояви. Според него е нужен 

психолог, който да работи и за училищата, но действително да се постигат резултати. 

Постави се въпроса и за привличане на обществени възпитатели, за дейността на които от 

ЦК за БППМН се отпускат средства. 

Докладната записка бе гласувана,а за докладчик на заседанието на общински съвет 

бе определен г-н Пламен Лашев. 

По втора точка отново г-н Светлозар Донев взе думата и даде добра оценка за 

спорта в общината, но перспективи за същия няма. Той препоръча да се набележат 

спортните инициативи за 2012 г., за да могат да се предвидят средства в бюджета за 

изпълнението им. 
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Докладната бе приета, а за докладчик на заседанието на общински съвет бе 

определена г-жа Невена Георгиева. 

По трета точка г-н Светлозар Донев обясни, че е спечелен проект, чрез който ЦДГ 

Две могили е провела разнообразни и полезни за децата дейности. Освен това материалната 

база в кабинета по БДП в детската градина е обогатена и модернизирана. Директорката на 

детското заведение предлага да се обособи кабинет по БДП и за децата от ясленската група.  

Докладната бе приета, а за докладчик на заседанието на общински съвет бе 

определена г-жа Стефка Райкова. 

По четвърта точка  г-н Светлозар Донев отбеляза, че са проведени доста културни 

дейности в изпълнение на културния календар на общината.  

Докладната бе приета, а за докладчик на заседанието на общински съвет бе 

определен г-н Велико Великов. 

По пета точка комисията разгледа предложения културен календар на общината за 

2012 г. Членовете на комисията достигнаха до единно мнение, че предложените 

мероприятия са добре подбрани и обхващат много от празниците и инициативите от 

местно, областно  и национално значение. 

Докладната бе приета, а за докладчик на заседанието на общински съвет бе 

определена г-жа Микерям Адям. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет на Местната комисия за борба 

с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни град Две могили за 2011 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за състоянието и 

перспективите за развитие на спорта в Община Две могили, област Русе през 2011 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за изпълнението на 

Стратегията „Движим се безопасно” по пътищата в ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”, град 

Две могили, област Русе. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за дейността на НЧ 

„Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през 2011 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Културен календар на Община Две 

могили за 2012 г. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                         (Невена Д. Георгиева)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Св. Донев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (Ст. Пенчева) 


