
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  

№ 9 
 

Днес, на 13.06.2012 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 № 268/.06.2012 г. от Николай Христов, 

относно: Предложение за запазване статута на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две 

могили и ОУ „Хр.Ботев” с.Баниска в списъка на средищните училища в Република 

България. 

По първа точка членовете на Комисията се запознаха с докладната записка. 

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 Регионалния инспекторат по образованието гр.Русе. Докладната е много 

кратка и непълна, затова г-н Донев предложи директорите на двете средищни училища в 

Две могили и Баниска да представят по-подробна информация за организацията и 

проблемите на тези училища, за да може да се изготви мотивирано предложение до 

Инспектората по образованието в гр.Русе, респективно до МОМН. 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

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

статута на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две могили и ОУ „Хр.Ботев” с.Баниска в 

списъка на средищните училища в Република България. 
 

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) 
 


