
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  

№ 38 
 

Днес, на 13.06.2014 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. № 233/04.06.2014 г. от Николай Христов, 

относно: Предложение за запазване на статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град 

Две могили и ОУ „Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в 

Република България. 

2. Разглеждане на Предложение с вх. № 196/07.05.2014 г. от Байчо Петров 

Георгиев, относно: Награждаване на Даниела Любомирова Христова с почетния знак на 

Общински съвет град Две могили за 2014 г. – „Филип Тотю”. 

По първа точка – Съгласно чл. 7,ал. 1 от Постановление на МС № 84/06.04.2009 г. 

списъкът на средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение 

на кмета на общината след решение на Общински съвет, към което се прилага становище 

на Началника на съответния регионален инспекторат по образованието. На територията на 

община Две могили има две общински училища – средищно СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” град Две могили и средищно ОУ „Христо Ботев” село Баниска. След закриване 

на училищата в съседните селища, за учениците се осигурява автобусен транспорт до 

горепосочените учебни заведения. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По втора точка – Комисията обсъди предложението на Байчо Петров Георгиев – 

общински съветник в Общинския съвет - град Две могили, относно Награждаване на 

Даниела Любомирова Христова с почетния знак на Общински съвет град Две могили за 

2014 г. – „Филип Тотю”. Госпожа Даниела Христова от 2005 г. работи като треньор по 

тенис на маса в ОДК „Д-р Д. Пангелов” град Две могили. За времето от тогава до сега тя 

успя и изгради школа по тенис на маса в Две могили, въпреки че няма изградена база за 

развитието на този вид спорт. Въпреки това, резултатите от участията на училищния отбор 

под нейно ръководство на местни, национални и международни състезания са 

впечатляващи. 6- ма членове на комисията изразиха мнение за награждаване на г-жа 

Даниела Христова, 1 – против. 

Комисията взе следното решение: 



За следващото заседание на общински съвет град Две могили през месец юли да 

бъде внесена докладна записка, относно направеното предложение. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Предложение за запазване на 

статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска в списъка на средищните училища в Република България. 

2. Комисията с 6 (шест) глас „за” и 1 (един) глас „Против” дава съгласието си 

за Награждаване на Даниела Любомирова Христова с почетния знак на Общински съвет 

град Две могили за 2014 г. – „Филип Тотю”. 
 

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) 


