
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  

№ 29 
 

Днес, на 13.12.2013 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. № 456/09.12.2013 г. от Светлозар Милчев 

Донев, относно: Приемане на информация за дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” град 

Две могили през учебната 2012/2013 година и проблемите, които стоят пред него.  

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 459/09.12.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили. 

По първа точка – Становището на всички членове на комисията  е докладната 

записка за образователно-възпитателната работа в ПГСС „К. А. Тимирязев” да бъде 

приета. Информацията е много пълна и аналитична. Направен е анализ на успеваемостта 

на учениците за няколко години назад. Приемът на ученици в 9-ти клас в последните 

години е почти 100%. Извършени са много подобрения в училищната сграда, оборудвани 

са модерни компютърни кабинети. Училищното ръководство работи много добре с 

училищното настоятелство, което изключително подпомага производственото обучение, а 

също така и за подобряване на материално-техническата база. Професионалната гимназия 

през миналите и тази учебна година е участвала в национални програми и проекти към 

ЕС. Сумата по отпуснатите средства по национални програми и проекти към ЕС е 33 816 

лв. 

Естествено има и трудности. Лошо е положението с базата за професионалното 

обучение. Машини, на които се учат учениците са морално  остарели и физически са в 

окаяно състояние, което води до демотивация на учители и ученици за пълноценен учебен 

процес – и всичко това поради липса на средства.  

По втора точка – Становището на комисията е да бъде утвърден списъкът за 

подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили. На 

основание Наредба № 13 за условията  и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби на територията на община Две могили. Според същата наредба е 

сформирана експертно-консултативна комисия, която на 09.12.2013 г. разгледа 

подадените за 2012/2013 г. искания за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 

на територията на община Две могили. По време на работата на комисията бяха 



предоставени и протоколите от заседанията на експерно-консултативната комисия. 

Списъкът на децата  е приложен към проекта за решение.  Определените парични средства 

за стипендии на деца с изявени дарби на територията на община Две могили, отговарят на 

условията в Наредба 13. Тъй като право на стипендии за деца с изявени дарби имат само 

учениците от общинските училища, редно е да се помисли и за такива ученици от 

Професионалната гимназия. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

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

ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили през учебната 2012/2013 година и проблемите, 

които стоят пред него.  

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат подпомогнати деца 

с изявени дарби на територията на община Две могили. 

 
 

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) 


