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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУЛНО–ИСТОРИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 17 

 

Днес, на 03.07.2008 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство”, на което присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – Председател на комисията. 
2. Мехмед Селманов Чолаков – секретар. 
3. Сезер Юсеин Сабах – член.  
4. Пламен Петков Лашев – член. 
5. Петър Колев Петров – член. 
 

В работата на заседанието на комисията взе участие Милена Цанева – Директор на 
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили. 
  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Относно: Разглеждане на резултатите от матурите в СОУ „Св. св. Кирил и 
методий” град Две могили.  

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров:  Тази година за първи 
път се проведоха матури в областта на средното образование, въпреки многото 
противоречия от страна на родители, ученици и учители резултатите показват, че учениците 
са добре подготвени и, че матурите не са много сложни. Доказа се, че в края на теста, 
където трябва да се направят анализи там като че ли учениците по-лабо се представят. 
Какъв е резултата в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили. 

По Български език в СОУ ”Св. св. Кирил и Методий” са се явили 27 ученика и са 
получили среден успех - много добър 4.54.  

За справка, в Професионална гимназия по селско стопанство са се явили 49 ученика 
и са получили среден успех - среден 3.19.  

По История в СОУ ”Св. св. Кирил и Методий” са се явили 5 ученика и са получили 
среден успех - много добър 5.10.  

В Професионална гимназия по селскостопанство са се явили 1 ученик и е получил 
среден успех - среден 3.42. 

По География в СОУ ”Св.св. Кирил и Методий” са се явили 14 ученика и са получили 
среден успех - добър 4.19.  

В Професионална гимназия по селскостопанство са се явили 48 ученика и са 
получили среден успех - среден 3.45. 

По Философия от  СОУ ”Св. св. Кирил и Методий” са се явили 5 ученика и са 
получили среден успех - добър 3.91. 

От тук става ясно, че чрез матурите за в бъдеще ще се прави оценка на знанието на 
завършващите средно образование. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
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 1. Мехмед Чолаков: Тъй като учениците се явяват за първи път на матура и мисля, 
че имаха предубеждението, че няма да се справят и затова резултатите са такива, но 
смятам за в бъдеще, че ще бъдат по добри. 
 2. Пламен Лашев: Матурите отразяват реално знанията на завършващите средно 
образование. Стува ми се, че тук не може да има фалшификации и надуване на оценките, 
защото те се проверяват от анонимем оценител. 
 3. Сезер Сабах: Матурите ще стимулират учениците за по системна подготовка в 
учебния процес. Това ще накара учениците задълбочено да усвояват учебния материал. 
 4. Милена Цанева: Като директор на СОУ считам, че резултатиге са добри и са една 
добра основа за ориентир за следващите випуски, които прредстоят да завършат. 
 5. Светлозар Донев: Сравнението между двете училища е тенденциозно. Нашето 
училище е профилирано и то има за цел да създава кадри за селското стопанство. По тази 
причина и оценките от матуритге при нас са по-ниски. Затова като трети зрелостен изпит в 
професионалните училища е изпита за професионална квалификация – теория и практика. 
По специалности успеха е: фермер – земеделец - добър 4.16, механизация на 
селскотостопанство добър - 3.84, растениевъд - мн.добър 4.57, среден успех от 
професионална квалификация е добър 4.19. 
  

  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ДАВА ДОБРА ОЦЕНКА на положилите през 
настоящата година матури в средното образование ученици от СОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” град Две могили и ЗАДОВОЛИТЕЛНА ОЦЕНКА на учениците от ПГСС „К. А. 
Тимирязев” град Две могили.  
 Председателят на комисията Светлозар Донев отказва да гласува и да подпише 
настоящия протокол. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.30 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                              (Сезер Юс. Сабах) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
          (Пламен П. Лашев)                              (Петър К. Петров)  

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


