
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  

№ 39 
 

Днес, на 17.07.2014 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. № 252/23.06.2014 г. от Стефка Райкова 

Пенчева, относно: Присъждане за 2014 година наградата на Общински съвет – почетния знак 

„Филип Тотю” на Даниела Любомирова Христова, живееща в град Две могили, ул. ”Кирил и 

Методий” № 36. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 261/30.06.2014 г. от Христина Димитрова 

Ефтимова, относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2014 г. до 31.05.2014 

г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 269/04.07.2014 г. от Елка Маринова 

Цанева, относно: Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” град Две могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред него за 

учебната 2014/2015 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 268/04.07.2014 г. от Венета Илиева 

Димитрова, относно: Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред него за учебната 

2014/2015 г.  

По първа точка – Комисията обсъди докладната относно Присъждане за 2014 година 

наградата на Общински съвет – почетния знак „Филип Тотю” на Даниела Любомирова 

Христова, живееща в град Две могили, ул. ”Кирил и Методий” № 36. 

Госпожа Христова от 2005 г. работи като треньор по тенис на маса в ОДК „Д-р Д. 

Пангелов” в 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 Христова, 1 – против. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По втора точка – Информацията напълно отразява дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

01.12.2014 г. до 31.05.2014 г. Отразени са всички Наредби, отчети и информации, приети от 

Общинския съвет. Изброени са и помощите, раздадени за различни случаи от нас. Отбелязано 



е, че постоянните комисии към Общински съвет провеждат редовно и отговорно своите 

заседания. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По трета точка – Информацията за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” град Две могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред него за 

учебната 2014/2015 г. както винаги е пълна и аналитична. 

Отразени са натуралните показатели, движението на учениците, кадровото 

осигуряване, делегирания бюджет и механизма за разпределение на средствата, контролната 

дейност и организацията на работа и спазване на ДОИ, поддържане и обогатяване на МТБ, 

ефективността на учебно-възпитателния процес и др. Посочени са насоките за оптимизиране 

на ОВП през новата учебна година. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По четвърта точка – Информацията за резултатите от дейността на ОУ „Христо 

Ботев” село Баниска през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред него за 

учебната 2014/2015 г. е пълна и обхваща всички дейности на УВП. Подробно са отразени 

целите и задачите, стоящи пред училището, справянето с делегирания бюджет, спазването на 

нормативните документи в системата на НП, контролната дейност на директора и много др. 

Училището, обаче има проблеми с МТБ и проблемът с опазването на сградния фонд, 

който е в изключително лошо състояние. От почти 10 години общинските ръководства 

обещават да санират сградата, но досега нищо не е направено, а училището се руши повече. 

За провеждането на празника на училището, който бе отбелязан на 01.06.2014 г. 

Общински съвет прие решение за отпускане на 4 000 лева за ремонт и обзавеждане на няколко 

класни стаи, които до този момент не са преведени. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

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

Присъждане за 2014 година наградата на Общински съвет – почетния знак „Филип Тотю” на 

Даниела Любомирова Христова, живееща в град Две могили, ул. ”Кирил и Методий” № 36. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

01.12.2014 г. до 31.05.2014 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за резултатите от 

дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2013/2014 г. и 

проблемите, които стоят пред него за учебната 2014/2015 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за резултатите от 

дейността на ОУ „Христо Ботев” село Баниска през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които 

стоят пред него за учебната 2014/2015 г.  
 

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) 


