
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  

№ 36 
 

Днес, на 16.04.2014 г. от 14.00 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. № 167/14.04.2014 г. от Кремена 

Любенова, относно: Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето 

за 2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 168/14.04.2014 г. от Кремена 

Любенова, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. в 

община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 182/16.04.2014 г. от Стефка Райкова, 

относно: Осигуряване на средства за обзавеждане и ремонт на ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска и филиал „Снежанка” село Батишница. 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

По първа точка – Комисията направи сравнение между Плана за закрила на детето 

от 2013 г. и представения ни отчет. Това, което е планирано е почти изпълнено. 

Набелязани са 6 приоритетни области, които са насочени към превенцията и подкрепата за 

всички деца и семейства, а не само за децата в риск. Направен е анализ на дейностите и 

много от тях са представени и в цифрово изражение.  

Със 7 гласа комисията гласува отчетът да бъде приет. 

По втора точка – Предложената Общинска програма за закрила на детето за 2014 

г. е продължение на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Дейностите, включени 

в програмата, са съобразени с потребностите за грижата на децата в община Две могили и 

са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на 

израстването, развитието и безопасността на децата. В плана са залегнали всички основни 

области като образование, здравеопазване, спортни свободно време, културни дейности, 

социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществената среда и сигурност. 

Комисията направи предложение към съставителите на Програмата РИО да отпадне като 

отговорен орган към община Две могили. 

Становището на комисията е Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. 

да бъде приета. 



По трета точка – На 25.03.2014 г. членовете на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма” посети 

ОУ „Христо Ботев” село Баниска. Оказа се, че от 8 класни стаи само в две може да се 

провежда нормален учебен процес. Чиновете и столовете са счупени. Върху черните 

дъски е невъзможно да се пише. Има течове в кабинета по информатика. Състоянието на 

училищната сграда е в плачевно състояние. За състоянието на материално-техническата 

база и сградата е съставен подробен протокол. На 02.06.2014 г. училището ще отбележи 

своя 140 – годишен юбилей. Недопустимо е да не се вземат мерки за подобряване 

интериора и екстериора на училището. Предложението на членовете на комисията е да се 

отпуснат 4 000 лева за закупуване на 8 бели дъски, да се направи ремонт и се обзаведат с 

нови чинове и столове поне 2 класни стаи, за да може учениците подобаващо да посрещат 

140 годишния юбилей и да се чувстват уютно в класните стаи.  

Служителите на филиал „Снежанка” село Батишница със собствен труд са 

извършили ремонт на занималнята и спалнята, но към този момент им липсват средства за 

довършителни ремонтни дейности в размер на около 300 лева. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за изпълнението на 

Общинската програма за закрила на детето за 2013 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Общинска програма за закрила на 

детето за 2014 г. в община Две могили. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат осигурени средства 

за обзавеждане и ремонт на ОУ „Христо Ботев” село Баниска и филиал „Снежанка” село 

Батишница. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 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) 


