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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  
№ 25 

 

Днес, на 23.10.2008 г., от 14.30 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. Пламен Петков Лашев – член. 
4. Петър Колев Петров – член. 
5. Сезер Юсеин Сабах – член. 
 

В работата на комисията взе участие Маргарита Каменова – Директор на ОДК 
„Доктор Димитър Пангелов” – Две могили. 
  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Обсъждане писмената информация, предоставена от Маргарита Каменова, 
относно:  
 1.1. Как и какви извънкласни учебни дейности са организирани в комплекса? 
Представете седмичната програма и посочете мястото на провеждането им. 
 1.2. Каква е преподавателската натовареност и разпределението на часовете?  
 1.3. Брой деца обхванати в извънкласните учебни дейности?  

По първа точка от дневния ред докладва Маргарита Каменова: Представя 
писмена информация, която се прилага към Протокола.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Светлозар Донев: Компютри са необходими за Децкия център. Дори да не се 
вземат часовете се работи с други деца. 
 2. Петър Петров: Един педагог трябва да има 720 часа, като част от тях са 
подготовка. Изразявам съмнения за кръжоци, които са записани, но не се изпълняват. 
Външните лектори са 10, които вземат часове от 68 часа на 72 часа. Някои кръжочни форми 
могат ли да влязат в норматива? Устройва ли ви преместването в читалището?  
 3. Мехмед Чолаков: Има ли го контрола на часовете вземани от учителите? 
 4. Маргарита Каменова: Трябва да се закупи компютър, принтер, да се подобрят 
условията в читалището, средства за консумативи. Истината е, че децата в Две могили 
работят. Заниманията се водят в училището и аз лично ходя да видя кой какво прави. 
 

  След приключване на разискванията по двете докладни, приехме следните: 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА предоставената информация от 

Маргарита Каменова, като и препоръчва: 
1.1. Да се поставят пред Кмета следните въпроси: 
1.1.1. Има ли възможност да бъде закупен компютър с принтер 
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1.1.2. Подобряване условията на работа в чечалището на педагозите от детския 

център. 
1.1.3. Да се подсигурят средства от 200 лева до края на годината. 
1.1.4. Да се изготви справка на бюджета за 2008 година и комисията да го разгледа.  

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………….…… 2……………………….  3. …………………….. 
         (Светлозар М. Донев)                            (Мехмед  Чолаков)                                           (Пламен Лашев) 

 
 

3. ………………………  4. ………………………   
          (Петър Петров)                              (Сезер Сабах)  

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


