
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  

№ 11 
 

Днес, на 20.07.2012 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. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

            6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 325/12.07.2012 г. от Никола Христов, 

относно Информация за дейността на ЦДГ „Първи юни” с. Баниска през учебната 2011/12 

учебна година и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2012/13 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 347/20.07.2012 г. от Никола Христов, 

относно Информация за образователно-възпитателната работа на СОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий” град Две могили за учебната 2011/12  година и проблемите, които стоят пред 

нея за учебната 2012/13 година. 

По първа точка членовете на Комисията се запознаха с докладната записка. Към  

ЦДГ „Първи юни” с.Баниска има два филиала  - в с.Бъзовец с 22 деца и с. Батишница – 

със 17 деца. В Баниска децата са 47, разпределени в две групи. Общо в детското 

заведение се обучават  и възпитават 86 деца. Основната цел на педагозите в детската 

градина е получаване на знания и умения, които да помогнат на децата да разберат света, 

в който живеят, да осъзнаят собствената си значимост и да реализират пълния си 

потенциал.В ЦДГ всички учители са правоспособни. Специфична особеност в работата 

на детската градина са и пътуващите деца от Чилнов, Помен и Могилино.МТБ на 

детското заведение и филиалите е морално остаряла.Липсва спортна база.Уредите за игра 

на открито не отговарят на изискванията за безопасност. В с.Бъзовец трябва да се изгради 

мълниезащита и т.н. 

Становището на Комисията бе докладната да бъде приета. Всички гласуваха 

единодушно. 

По тази докладна Комисията реши да докладва г-жа Микерям Адям на сесия на 

Общинския съвет. 

По втора точка 

Информацията на директора на СОУ е всеобхватна, аналитична, написана по 

всички правила за писане на отчет.Направени са сравнителни таблици за успеваемостта 

на учениците. Засегнати са всички въпроси от националното външно оценяване, 

вътрешно-училищния живот, извънкласните форми и изяви на учениците.Училището се 

издържа самостоятелно. 



Решението на Комисията бе докладната да бъде приета, като всички членове 

гласуваха „за”. 

 Г-н Св.Донев разясни, че докладна записка №  338/19.07.2012 г.е оттеглена от 

кмета на общината и ще се разгледа на друга сесия. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за дейността на 

ЦДГ „Първи юни” с. Баниска през учебната 2011/12 учебна година и проблемите, които 

стоят пред нея за учебната 2012/13 година. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за образователно-

възпитателната работа на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” град Две могили за учебната 

2011/12  година и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2012/13 година. 
 

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) 
 


