
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  

№ 54 
Днес, на 24.07.2015 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. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

5. Микерям Кадир Адям – член. 

6. Пламен Петков Лашев – член. 

7. Велико Димитров Великов – член  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 233/03.07.2015 г. от Надежда Стоянова 

Ангелова, относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и 

Методий” – град Две могили през учебната 2014/2015 г. и проблемите, които стоят пред 

нея за учебната 2015/2016 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 247/21.07.2015 г. от Елка Маринова 

Цанева, относно: Дейността в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили през 

учебната 2014/2015 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2015/2016 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. №254/23.07.2015 г. от Светлозар Милчев 

Донев, относно: присъждане на званието „Почетен гражданин” на гр. Две могили на г-жа 

Величка Георгиева Иванова. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 255/23.07.2015 г. от Светлозар Милчев 

Донев, относно: присъждане на званието „Почетен гражданин” на гр. Две могили на д-р 

Ангел Петков Брайков. 

По първа точка – В изпълнение на Решение № 766, по Протокол № 48 / 17.12. 21014 

г. ИД директор  на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили е предоставил на 

Общински съвет информация за резултатите от дейността на детското заведение. 

Информацията е обширна и засяга подробно дейностите по подготовката на учебната 

година, организацията, изпълнението, контрола на дейностите по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на обучение и труд, дейности, извън ДОИ, обучение и 

възпитание по БДП, контролна дейност по организацията на работа и спазване на ДОИ, 

участие в проекти и национални програми, проблеми при подготовката на 2015 / 2016 

учебна година. А те са доста по отношение на МТБ. Изтича срокът за извършване на ремонт 

на покривната конструкция на детската градина в гр. Две могили във връзка с предписание 

№ 565 / 30.07.2014 г. на РЗИ. Постоянните течове от покрива налагат и частично вътрешно 

боядисване на помещенията във всички детски групи. Теренът на двора на ЦДГ – гр. Две 

могили, както и този на филиала в с. Кацелово се нуждаят от ремонт. Асфалтираните алеи 

не отговарят на изискванията за безопасност на децата при игра на открито. Остарялата 

отоплителна инсталация на ЦДГ се нуждае от подмяна със съвременни и по-икономични 

съоръжения. Необходими са частични ремонтни дейности на сградния фонд във филиала с. 

Кацелово. Контролните органи не смятат за удачно и безопасно за децата отоплението на 



твърдо гориво и препоръчват към преминаване на друг вид отопление. ЦДГ – гр. Две 

могили се нуждае и от постоянна охрана за опазване безопасността на децата и на сградния 

фонд.  

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По втора точка – В изпълнение на Решение № 776 по Протокол № 48/17.12.2014 г. 

директорът на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили е предоставил на 

Общински съвет информация за резултатите от дейността на учебното заведение. 

Информацията е всеобхватна и подробно са представени дейностите като кадровото 

осигуряване, натуралните показатели на учениците, движение на учениците, държавен 

план-прием, ефективността на учебно възпитателния процес, национално външно 

оценяване 4-ти клас, НОИ 7-ми клас, ДЗИ, образователно-възпитателната работа в ПИГ, 

отсъствие на учениците от учебни занятия, предприети административни и възпитателни 

мерки, участие на училището в национални програми и проекти, квалификационна 

дейност на учителите, извънкласни дейности, поддържане и обогатяване на МТБ, насоки 

за оптимизиране на ОВП през новата 2015 / 2016 учебна година. Какви са проблемите на 

училището? Училището не е в състояние да извърши ремонта на големия физкултурен 

салон. До момента нищо не е направено от общинската управа, въпреки че нееднократно е 

уведомявана за това. По национална програма „Подобряване на училищната среда” бе 

получена подова настилка за физкултурния салон. Няма как обаче ремонтът да започне от 

пода. Необходимо е да бъде извършено саниране, ремонт на покрива, измазване, 

изграждане на отделна отоплителна система, която ще струва приблизително 45 000 лв. 

От ремонт се нуждаят и училищните тоалетни. За съжаление училището не получи 

необходимите средства, въпреки че изготви проект по национална програма „Подобряване 

на училищната среда”. Сумата за извършване на ефективен и качествен ремонт на 16 бр. 

санитарни възли е около 200 000 лв. Вече втора година остава затворен зъболекарският 

кабинет, придобивка, която малко училища имат и от която бяха лишени нашите деца. Не 

получихме съдействие от общинската управа за закупуване на зъболекарски стол, който 

ще струва около 20 000 лв. Ремонтът на кабинета училището е в състояние да извърши 

само.  

Според г-н Лашев сумата от 200 000 лв. за  ремонт на тоалетните е твърде висока. 

Същият предложи директорът на училището да присъства на сесията, за да уточни за 

какво точно са нужни тези средства.  

Становището на комисията е информацията да бъде приета с 6 гласа ЗА и един 

ПРОТИВ. 

По трета точка -  По случай седмицата на община Две могили, която се провежда 

ежегодно през последната седмица на м.август е благородно да отдадем заслужена почит 

на г-жа Величка Иванова допринесла за развитието на града и общината. След подробно 

разглеждане на биографията и професионалната и и обществена дейност и оспорвана 

дискусия,  становището на комисията е докладната да бъде приета със 7 гласа 

„ЗА”.Комисията предлага  да бъде присъдено званието на г-жа Иванова   „Почетен 

гражданин на гр. Две могили”.  

Наградата да бъде връчена на тържественото заседание на Общински съвет. 

Задължава кмета на общината да организира вписването на името на г-жа Иванова в 

„Почетната книга на община Две могили”. 

По четвърта точка – Предходната докладна записка е аналогична с предходната. 

По същия начин се състоя дискусия за присъждане на званието „Почетен гражданин на гр. 

Две могили”на д-р Ангел Брайков. Същият е дългогодишен общопрактикуващ лекар, 

хирург и  бивш кмет на общината в периода 1995-1999 г. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета със 7 гласа „ЗА”. 

Комисията предлага  да бъде присъдено званието на д-р Ангел Брайков  „Почетен 

гражданин на гр. Две могили”.  

Наградата да бъде връчена на тържественото заседание на Общински съвет. 

Задължава кмета на общината да организира вписването на името на г-жа Иванова в 

„Почетната книга на община Две могили”. 
 



След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

233/03.07.2015 г. от Надежда Стоянова Ангелова, относно: Информация за резултатите от 

дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили през учебната 2014/2015 г. 

и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2015/2016 г. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” и 1 (един) глас „против” приема Докладна 

записка с вх. № 247/21.07.2015 г. от Елка Маринова Цанева, относно: Дейността в СОУ 

„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили през учебната 2014/2015 г. и проблемите, 

които стоят пред нея за учебната 2015/2016 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. 

№254/23.07.2015 г. от Светлозар Милчев Донев, относно: присъждане на званието 

„Почетен гражданин” на гр. Две могили на г-жа Величка Георгиева Иванова. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

255/23.07.2015 г. от Светлозар Милчев Донев, относно: присъждане на званието „Почетен 

гражданин” на гр. Две могили на д-р Ангел Петков Брайков. 
 

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) 
 


