
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  

№ 23 
 

 

Днес, на 18.06.2013 г. от 11.00 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. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 211/06.01.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” 

град Две могили през учебната 2012/2013 г. и проблемите, които стоят пред нея за 

учебната 2013/2014 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 214/14.06.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Информация за резултатите от дейността на ОДК „Д-р Димитър Пангелов” град 

Две могили през учебната 2012/2013 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 215/14.01.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи юни” село Баниска 

през учебната 2012/ 2013 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2013/2014 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 216/14.06.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Предложение за запазване на статута на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в Република България. 

5. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 218/17.06.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Отчет за изпълнението на Общинската стратегия за закрила на детето за 2012 г. 

По първа точка – Становището на Комисията е докладната да бъде приета. 

Същата е пълна и аналитична. Предложението на комисията е: 

1. Общинска администрация да обърне внимание на препоръките в докладната и за 

най-належащите да се отделят средства за осъществяването им. 

2. Да бъде назначена от кмета на общината комисия от общинска администрация, 

която да извърши проверка на документацията на детска ясла, дали същата е закрита, и 

ако не, да се извърши необходимото детска ясла да бъде преместена на старото си място. 

Комисията да докладва на следващото заседание на Общински съвет за резултатите от 

проверката. 

По втора точка – Комисията прецени, че в информацията  подробно е изложена 

дейността на ОДК –Две могили и приема докладната. Предложението на комисията е 



формите и дейността да бъдат изместени в сградата на бившето БКС, тъй като в момента 

ОДК не разполага със собствена база. 

По трета точка –  Информацията за ЦДГ с. Баниска обхваща подробно дейността с 

децата не само в Баниска, но във филиалите. Оказва се, че във филиала в с. Бъзовец няма 

детски играчки. Мнението на членовете на комисията общинска администрация да  

обърне сериозно внимание на проблемите, посочени от директора на детското заведение. 

Становището на комисията е информацията да бъде приета. 

По четвърта точка –  Становището на комисията е информацията да бъде приета, 

за да се запази статута на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Хр. Ботев” с. Баниска в 

списъка на средищните училища в Република България. 

По пета точка –  Комисията разгледа обстойно отчета за изпълнението на 

Общинската стратегия за закрила на детето за 2012 г. и установи, че няма никакви 

препоръки. Становището на комисията е информацията да бъде приета. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за резултатите от 

дейността на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2012/2013 г. 

и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2013/2014 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за резултатите от 

дейността на ОДК „Д-р Димитър Пангелов” град Две могили през учебната 2012/2013 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за резултатите от 

дейността на ЦДГ „Първи юни” село Баниска през учебната 2012/ 2013 г. и проблемите, 

които стоят пред нея за учебната 2013/2014 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Предложение за запазване на 

статута на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Христо Ботев” село Баниска в списъка 

на средищните училища в Република България. 

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

Общинската стратегия за закрила на детето за 2012 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 13.00 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) 


