
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  

№ 8 
 

Днес, на 06.06.2012 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 № 253/05.06.2012 г. от Николай Христов, 

относно: Информация за дейността на ЦДГ ”Св.Св.Кирил и Методий” град Две могили 

през учебната 2011/2012 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2012/2013 г. 

2. Обсъждане на докладна записка № 269/214.06.2012 г от Н. Христов – кмет на 

община Две могили, относно изменение на приложение 7.1 т.8 на Решение № 93, взето на 

заседание на общинския съвет с Протокол № 6 от 15.02.2012 г. 

По първа точка Комисията прие отчета на детската градина в гр.Две могили и 

нейния филиал в с.Кацелово. Членове на комисията бяха на мнение, че ръководството на 

детското заведение се е постарало да направи много подробен отчет за своята дейност. 

Осигурило е правоспособни детски учителки, в това число и по музика за петте детски 

групи. Спазени са основните приоритети при организацията на предучилищното 

възпитание и подготовка. Гарантиран е равен старт на децата при постъпването им в 

първи клас. Създадени са условия за привличане и задържане на децата в ЦДГ. 

Продължава работата по внедрената „Програма за подобряване на обучението по 

безопасност на движението по пътищата”. Работи се по програма Коменски на тема: 

„Активни граждани в контекста на европейската общност”. Повишава се и 

квалификацията на учителите и персонала.  

От докладната записка става ясно, че пред ЦДГ стоят следните проблеми: 

1. Децата от детска ясла все още обитават помещения в ЦДГ и не е уточнен 

статута на същата. 

2. Неритмично превеждане на финансови средства от Община Две могили, в 

резултат на което се затруднява редовното заплащане с фирми и организации и 

извършване на строително-ремонтни дейности. 

3. Довършване саниране на сградата на ЦДГ. 

4. Помещенията към детските групи се нуждаят от вътрешно боядисване. 

5. Спалното бельо на децата трябва да се подмени, тъй като е почти негодно за 

употреба. 



По тази докладна Комисията реши да докладва г-жа Райкова на сесия на 

Общински съвет. 

По втора точка Комисията приема докладната поради промяна в съставите на 

педагогическите колективи на територията на Община Две могили за учебната 2011 -2012 

г. се налага допълване на списъка на пътуващите учители, които имат право на заплащане 

на част от транспортните разходи, а именно: 

1.  Павлинка Борисова Петрова – старши учител във филиал „Олга Жекова” – с. 

Кацелово при ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили по маршрут: с.   Острица 

– с. Кацелово и обратно. 

2.  Татяна Петкова Костова – детска учителка във филиал с. Батишница към ЦДГ 

„Първи юни” – с. Баниска по маршрут: гр. Две могили – с. Батишница и обратно. 

По тази докладна комисията реши да докладва г-н Велико Великов. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информацията за дейността на 

ЦДГ ”Св.Св.Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2011/2012 г. и 

проблемите, които стоят пред нея за учебната 2012/2013 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде изменено 

Приложение 7.1 от т. 8 на Решение № 93, взето на заседание на общинския съвет с 

Протокол № 6 от 15.02.2012 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) 
 


