
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  

№ 37 
 

Днес, на 22.05.2014 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. № 193/13.05.2014 г. от Ралица Иванова 

Георгиева, относно: Отчет за резултатите от дейността  в ОДК „д-р Димитър Пангелов”, гр. Две 

могили през учебната 2013-2014 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 199/14.05.2014 г. от група общински 

съветници от ПП „ГЕРБ” при Общински съвет Две могили, относно: Приемане на Наредба за 

изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с 

общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община 

Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 203/19.05.2014 г. от Миланка Стефанова 

Добрева – директор на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, относно: Информация за 

резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили през учебната 

2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2014/2015 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 204/19.05.2014 г. Венета Георгиева Илиева – 

директор на ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, относно: Приемане на Информация за резултатите от 

дейността в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска през учебната 2013/2014 г.  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

По първа точка –Информацията напълно отразява дейността на ОДК през изминалата 

учебна година. Възпитаниците на ОДК са носители на престижни национални, общински и 

международни награди. Чрез непрекъснатото разширяване на обхвата от дейности ОДК се 

превръща в своеобразен притегателен център и успява да влияя върху формиране на нови 

устойчиви нагласи у все повече деца и юноши. Не се споменава обаче за проблеми, каквито 

неминуемо съществуват. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По втора точка – Относно предложението на ГЕРБ празникът на града да се провежда в 

края на м. август, членовете на комисията направиха и второ предложение – да се спази 

традицията и  празникът на града да се провежда през втората седмица на м.май. Членовете на 

комисията гласуваха както следва:  

ЗА - 1 

Против - 4 

Въздържали се - 2 

Становището на комисията е: празникът на града да се провежда през втората седмица на 

м. май. 



По трета точка – Информацията за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Две могили  през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред нея за 

учебната 2014/2015 г. както винаги е пълна и аналитична. В ЦДГ педагогическо взаимодействие се 

осъществява като непрекъснат процес, като възпитанието и обучение на децата се организира и 

провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и 

подготовка с цел осигуряване готовността на децата за училище. 

От години обаче стои проблемът с опазването на сградния фонд и по-точно от течовете от 

покрива и недовършеното саниране на сградата. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По четвърта точка – Информацията за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” с. 

Баниска през учебната 2013/2014 г. също така е подробна и аналитична. Образователно-

възпитателната работа бе съобразена с формулираната в Годишния план на детското заведение 

мисия: активно управление на образователно-възпитателния процес в посока задоволяване на 

интелектуалните, емоционалните и социалните потребности на децата – за добрата им готовност 

за училище, осигуряване на условия за сигурен и здравословен живот в детската градина. 

Материално-техническата база на детската градина и филиалите е в задоволително 

състояние, но е морално остаряла. Липсва спортна база. Уредите за игра на открито не отговарят 

на изискванията за безопасност. 

Становището на комисията е докладната 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 Докладна записка с вх. № 193/13.05.2014 г. 

от Ралица Иванова Георгиева, относно: Отчет за резултатите от дейността  в ОДК „д-р Димитър 

Пангелов”, гр. Две могили през учебната 2013-2014 г. 

2. Комисията с 1 (един) глас „за”, 4 (четири) гласа „Против” и 2 (два) гласа 

„Въздържал се” не приема Докладна записка с вх. № 199/14.05.2014 г. от група общински 

съветници от ПП „ГЕРБ” при Общински съвет Две могили, относно: Приемане на Наредба за 

изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с 

общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община 

Две могили, област Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 203/19.05.2014 г. 

от Миланка Стефанова Добрева – директор на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, 

относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две 

могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2014/2015 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 204/19.05.2014 г. 

Венета Георгиева Илиева – директор на ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, относно: Приемане на 

Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска през учебната 2013/2014 

г.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 


