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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  

№ 67 
 

Днес, на 17.06.2011 г., от 16.00 град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, 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. Петър Колев Петров – член 

4. Пламен Петков Лашев – член. 

Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

236/14.06.2011 г., относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи 

юни” село Баниска през учебната 2010/2011 година. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Предоставена 

е информация за резултатите от дейността на ЦДГ в село Баниска, която знаете е с 

два филиала – село Батишница и село Бъзовец. При разработването си Директорът 

на градината е използват информацията, която ни е предоставил през миналата 

година, само че е направил някои размествания в текстовете. В началото той ни 

дава информация за броя деца, които посещават градината и съответно броя 

персонал, който работи в градината. Ако през миналата година в градината е имало 

80 деца, през тази учебна година техния брой е 84. От тях 19 са били подготвителна 

група през миналата година, а през тази са 17. В информацията следват целите, 

основните задачи и стратегиите за решаване на поставените цели и задачи, които 

като цяло се повтарят с тези посочени през миналата година. Посочени са 

проектите, по които е кандидатствала градината, като е отбелязано, че това не е 

ставало самостоятелно. Посочено е че 75 % от децата, които посещават градината 

са от етническите малцинства. По тази причина усилията на педагогическия състав 

са насочени основно към образователната им интеграция и овладяване на 

българския език, който те не владеят добре. В информацията е записано, че има 

пътуващи деца от селата Помен, Могилино и Чилнов. Посочени са и проблемите, 

които стоят за решаване пред градината, и които общинска администрация следва 

да има предвид. Предлагам да приемем предоставената ни информация. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Светлозар Донев: Ако правилно разбирам информацията е копирана от 

миналата година, като са сменени някои цифри и са посочени повече проблеми 

свързани с материално – техническата база, които следва да бъдат разрешени. В 

информацията нява данни какъв е делегирания бюджет на градината и как той и за 

какво се изразходва. 

2. Петър Петров: В информацията е посочено, че има пътуващи деца, но в 

нея не са посочени колко на брой са те. Как реално се извозват и има ли проблеми с 

транспорта. Във връзка с катастрофиралия автобус Директорът на градината има ли 
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някаква представа какво е техническата състояние на превозните средства и 

спокойна ли е тя когато децата се извозват към градината или към домовете си? 

3. Пламен Лашев: В информацията става дума, че има необхванати деца, 

като според мен е допусната грешка. Този брой деца се отнася за учебната 

2010/2011 г. , а не както е посочено 2011/2012 г. За тези деца, които са в чужбина 

нещата са ясни, но по какви причини тези, които са в съответните населени места 

не посещават градината, няма информация. Няма и информация дали персоналът 

на градината е правил нещо да бъде разрешен този проблем и съответно търсил ли 

е помощта на кметовете на населените места за разрешаването на този въпрос. В 

информацията няма нито ред и за това каква е събираемостта на таксите за детската 

градина. Преди две години ние приехме решение, с което предоставихме на 

Директора средства за да може да се заплатят такси, които са от минало време и 

които са за деца, които се намират извън страната. По тази причина за мен 

представлява интерес наистина въпроса дали тоди проблем съществува и през 

настоящата учебна година. 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
 

 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Информацията за резултатите 

от дейността в ЦДГ „Първи юни” село Баниска през учебната 2010/2011 година. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. …………………… 
       (Светлозар М. Донев)                         (Мехмед С. Чолаков)                              (Петър К. Петров) 

 

 

4. …………………     
          (Пламен П. Лашев)   

 

       Председател на комисията: 

        
_______________ (Св. Донев) 

 

 

Секретар      на       комисията: 

 
       _______________ (М. Чолаков) 


