
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  

№ 41 
 

Днес, на 18.09.2014 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 Николай Христов Христов – Кмет на Общината. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на въпроси, свързани с началото на учебната година. 

2. Обсъждане на съвместната работа между училища и община за учебната 2014/15 година 

на територията на община Две могили. 

3. Разглеждане на “Докладна записка” с вх. № 330/18.08.2014 г. от г-жа Антония Бодурова. 

По първа точка – членовете на комисията поставиха пред кмета въпроса за почистване на 

пътната мрежа, откъдето минават автобусите, возещи учениците от селищата на общината до СОУ 

Две могили. Кметът обеща пътищата да бъдат почистени в най-близко време. Единствено 

почистването на пътя до Кацелово ще се забави, тъй като трябва да се иска разрешение от пътната 

агенция. 

Стана ясно, че учебната година в общинските училища е започнала нормално.  

По втора точка – Бе поставен въпросът за по-добра координация на съвместната работа 

между училищата и общината за изпълнение мероприятията на културния календар на общината. 

По трета точка – „Докладната записка” на г-жа Бодурова бе разгледана и оставена без 

коментари. Становището на комисията бе, че въпросите, които са поставени са от компетенцията 

на директора на училището.    
 

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) 


