
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  

№ 52 
Днес, на 19.06.2015 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. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

5. Микерям Кадир Адям – член. 

6. Пламен Петков Лашев – член. 

7. Велико Димитров Великов – член  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 209/10.06.2015 г. от Николай Христов, 

относно: Предложение за запазване на статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град 

Две могили и ОУ „Хр. Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в 

Република България. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 212/16.06.2015 г. от Николай Христов, 

относно: Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги 

в „Център за обществена  подкрепа” – град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 202/22.05.2015 г. от Николай Христов, 

относно: Изпълнението на бюджета , сметки за средствата от Европейския съюз, други 

сметки и дейности и състоянието на общинския дълг за периода – 01.01.2014 до 

31.12.2014 г. на община Две могили. 

По първа точка – Съгласно чл. 7,ал. 1 от Постановление на МС № 84/06.04.2009 г. 

списъкът на средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение 

на кмета на общината след решение на Общински съвет, към което се прилага становище 

на Началника на съответния регионален инспекторат по образованието. На територията на 

община Две могили има две общински училища – средищно СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Две могили и средищно и ОУ „Хр. Ботев” с. Баниска. След закриване на 

училищата в съседните селища, за учениците се осигурява автобусен транспорт до 

горепосочените учебни заведения. 

По втора точка – В изпълнение на Решение № 779 по Протокол № 48/17.12.2914 г. 

управителят на ЦОП – Две могили е предоставил на вниманието на Общински съвет 

извършените социални услуги, а именно: ресурсно подпомагане на деца със СОП, 

превенция от отпадане от училище, работа с деца с дивиантно поведение, семейно 

консултиране и планиране, промоция и работа по „Приемна грижа” и др. Направен е 

подробен анализ на извършените услуги. За потребителите редовно се организират и 

културни мероприятия и отбелязване на национални и официални празници. Центърът 

работи в партньорство с много институции в Две могили, близки до проблемите на 

възпитанието. 



По трета точка – Г-н М. Чолаков зададе въпроса „колко са неразплатените 

средства към този момент?”. Г-жа М. Андреева отговори, че същите са около 300 000 лева 

или почти толкова, колкото в началото на мандата. 
 

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. № 

209/10.06.2015 г. от Николай Христов, относно: Предложение за запазване на статут на 

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и ОУ „Хр. Ботев” село Баниска в 

списъка на средищните училища в Република България. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

212/16.06.2015 г. от Николай Христов, относно: Информация за изпълнение на дейностите 

по предоставянето на социални услуги в „Център за обществена  подкрепа” – град Две 

могили. 

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

202/22.05.2015 г. от Николай Христов, относно: Изпълнението на бюджета , сметки за 

средствата от Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския 

дълг за периода – 01.01.2014 до 31.12.2014 г. на община Две могили. 
 

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) 
 


