
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  

№ 42 
 

Днес, на 13.10.2014 г. от 10.30 часа постоянната комисия по „Образование, култура 

и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма” заедно с 

комисията по „Здравеопазване и социална политика” посетиха СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” град Две могили, на което присъстваха: 

1. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

2. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 3. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

4. Микерям Кадир Адям – член. 

5. Велико Димитров Великов – член. 

Отсъстваха: 1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

         2. Пламен Петков Лашев – член. 

Инициативата за посещението беше на г-н Айдън Карамехмедов – 

Председателстващ Общинския съвет в град Две могили. Целта на посещението бе да се 

запознае педагогическия колектив с част от общинските съветници, да се създадат по-

близки отношения между учители и общински съветници, а от своя страна общинските 

съветници да се запознаят с постиженията и проблемите на училището.  

От срещата отсъстваха общинските съветници Светлозар Донев и Пламен Лашев. 

Г-н Карамехмедов представи на педагогическия колектив присъстващите 

общински съветници, а от своя страна директорът на училището г-жа Елка Маринова ги 

запозна с новите придобивки по обзавеждане на още два компютърни кабинети, новата 

мебелировка на ПИГ, със спечеления за 60 000 лева проект за обзавеждане на останалите 

кабинети и за ремонт на подовата настилка на физкултурния салон. 

Същата направи отчет и за броя на учениците и паралелките, за държавния прием в 

9-ти клас. На въпроса на г-н Мехмед Чолаков за изхранването на учениците, директорът 

отговори, че учениците се хранят в ученическия стол и че няма проблеми с фирмата, 

чийто договор бе прекратен заради лоша храна. Също така запозна общинските съветници 

и с невъзможността общината да поевтини храната на учениците, тъй като същата се явява 

и собственик на стола и доставчик. 

Г-жа Маринова очерта проблемите, стоящи в училището. Като приоритетни тя 

отбеляза лошото състояние на тоалетните, ремонта на спортния комплекс  и 

преасфалтирането на спортната площадка пред вътрешния вход на училището. 

Г-н Георги Маринов – учител по физическо възпитание и спорт изказа болката си, 

че повече от 12 години никой не подпомага училището за ремонт на спортния комплекс и 

от тук  невъзможността учениците да водят нормален учебен, особено през зимния 

период. Директорът прави всичко възможно да се използва салона като се извършват 

козметични ремонти, тъй като училището не разполага със средства за цялостен ремонт. 

Спортният комплекс бе посетен от депутата Таньо Киряков, който обеща да помогне с 

проект, но вече не е в Народното събрание и отново няма никаква надежда. 

Г-н Искрен Бандьов – учител по физика и информационни технологии благодари 

на общинските съветници за посещението като отбеляза, че за първи път училището се 

посещава от членове на Общинския съвет и е много удовлетворен от срещата. Същият 

смята, че такива срещи са изключително полезни, защото в училището се обучават и 

възпитават нашите деца и всички заедно трябва да полагаме грижи за тяхното бъдеще.  



След срещата общинските съветници разгледаха кабинетите, класните стаи, 

физкултурния салон и басейна. Останаха удовлетворени от срещата и нововъведенията в 

училище и обещаха да търсят някаква възможност при приемането на бъдещия бюджет да 

подпомогнат училището за отстраняването на поне някои от изброените проблеми. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.30 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) 


