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VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ 

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 8 

Днес, на 15.05.2012 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Предотвратяване и 

разкриване конфликти на интереси и други дейности”, на което присъстваха: 

1. Мехмед Селманов Чолаков– Председател на комисията. 

2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Радослав Косев Радев – член. 

Отсъства: Драгомир Дамянов Драганов – член. 

Същото бе открито от Мехмед Чолаков – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 227/15.05.2012 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в 

Община Две могили през 2011 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Представеният 

отчет за интеграцията на малцинствата през 2011 година в Община Две могили е 

разработен много подробно общинска администрация. Интеграцията трябва да започва от 

детската градина, началното и основното училище, какъвто е моделът в Община Две 

могили. Ако децата се срещат още в детската градина-смесена, началното училище-

смесено, ще имат нагласи едни към други, но ако се срещнат чак на 18 години, ще бъдат 

изпълнени с предразсъдъци и тогава думите за интеграция ще звучат до голяма степен 

изкуствено и фалшиво. Общината и ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” в град Две могили 

кандидатстват с проекти към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства, с които се цели създаване на условия за равен достъп до 

качествено образование на  децата от ромски произход; намаляване до минимум броя на 

необхванатите в ЦДГ ромски деца и задържането им в детското заведение; пълноценна 

интеграция на ромските деца  в детската група със смесен етнически състав; изграждане 

на модерна игрова, материално-техническа и дидактическа база с цел подобряване 

качеството на образователно-възпитателния процес в ЦДГ; пряко ангажиране на ромските 

родители и мотивиране  да повишават образованието на децата си и своята педагогическа 

култура; подсигуряване на възможности за индивидуална работа с талантливи и 

изоставащи ромски деца; повишаване квалификацията на педагогическите кадри за работа 

с различните етноси и най-вече от ромски произход, но за съжаление тези проекти не са 

одобрени. 

В село Баниска има целодневна детска градина и основно училище. В градината 

децата добре се интегрират, но учениците от училището имат нужда да се интегрират. 

На територията на град Две могили интеграцията на малцинствата се развива 

много добре, тук населеното място е по-голямо и нещата се случват, така както трябва да 

бъдат. Предлагам да приемем представения отчет за интеграцията на малцинствата на 

територията на Община Две могили. 

Разисквания по първа точка не бяха направени.  
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След приключване на разискванията, комисията прие следното  

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема отчета за изпълнение на 

Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в Община Две могили през 2011 г. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 17.00ч. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Мехмед С. Чолаков)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  
4. ……..……….……  

 (Радослав К. Радев)   

 
       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


