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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  

№ 3 
 

Днес, на 21.01.2012 г. от 9.00 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. 

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 593/16.01.2012 г., 

относно: Приемане на Програма за управление на Община Две могили за мандат 2011 – 

2015 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 594/16.01.2012 г., 

относно: Утвърждаване на щатните бройки в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили, считано от 03.01.2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 595/16.01.2012 г., 

относно: Общински план за защита при бедствия и аварии на Община Две могили през 

2012 г. 

По първа точка Комисията одобрява Програмата и прави предложение приоритет 2 

да мине в приоритет 1. Г-н Донев предложи тротоарите от жп гара до ПГСС да се 

почистват при зимни условия, тъй като от там се движат много служители и ученици. Това 

ще осигури тяхната безопасност при движение, което по този булевард е доста интензивно. 

Освен това добре е да се проучат възможностите за финансиране, за да се реконструира жп 

прелеза пред гимназията, като този в центъра на Две могили. 

За докладчик пред общинската сесия бе определен г-н Св.Донев. 

По втора точка комисията прие предложението на кмета за щатните бройки в ЦДГ 

„Св.Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, считано от 03.01.2012 г., а именно: 27 бройки, в 

т.ч.13.5бр.педагогически и 13.5бр.непедагогически. По ПМС 66 от 28.03.1996 г. за кадрово 

осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, числеността на персонала се 

увеличава с 1.5 бр. нещатен персонал.  

За докладчик пред общинската сесия бе определен г-н Мехмед Чолаков. 

По трета точка  г-н Донев – председател на комисията обърна внимание, че в плана е 

отбелязано, че освен в спешния медицински  център никъде другаде няма оборудване.  На 

вниманието на общинската сесия и гражданите има и втори такъв център, оборудван 

миналата година от БЧК и общината в Професионалната гимназия по селско стопанство 
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гр.Две могили. Този център обслужва територията от Две могили до Бяла. Г-н Донев 

напомни, че и в селата на общината трябва да има подобни центрове, снабдени с провизии 

от първа необходимост. 

С тези допълнения докладната бе приета. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Програма за управление на Община 

Две могили за мандат 2011 – 2015 година. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема щатните бройки в ЦДГ „Св. Св. 

Кирил и Методий” град Две могили, считано от 03.01.2012 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Общински план за защита при 

бедствия и аварии на Община Две могили през 2012 г. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


