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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУЛНО–ИСТОРИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 53 

 

Днес, на 24.06.2010 г., от 17.00 град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 
2, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура и културно-
историческо наследство”, на което присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – Председател на комисията. 
2. Мехмед Селманов Чолаков – секретар. 
3.Сезер Юсеин Сабах – член  
4. Пламен Петков Лашев – член. 
5. Петър Колев Петров – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 205/09.06.2010 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две 
могили през учебната 2009/2010 година и проблемите, които стоят пред нея за учебната 
2010/2011 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 206/09.06.2010 г., 
относно: Информация за образователно-възпитателната работа в ОУ „Христо Ботев” село 
Баниска през учебната 2009/2010 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 207/09.06.2010 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село Баниска през 
учебната 2009/2010 година. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
информация за работата на ЦДГ г. Две могили за учебната 2009/2010 г. и проблемите, които 
стоят пред нея за учебната 2010/2011 г. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Светлозар Донев: Информацията е пълна, която отразява цялостната дейност на 

работата през учбната година. Отразени са и проблемите които трябва съвмесно с 
ръководството и общинота да се решават. 

2. Пламен Лашев:Слаба страна е финансирането на деиноста в градината,по точно 
забавянето на финансовите средства .Има оплаквания по отношение на качеството на 
храната.Информацията има и препоръки и общинат трябва да има в предвит тези 
изисквания,които се проставят. 

3.Мехмет Чолаков: Има проблеми с материалната база.Необходимо е да се ползват 
спонсори за решаване на тези въпроси. 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: От информацията е 
видно, че има отпаднали деца, като се очакват още. Това е основен проблем в нашата 
община свързан с безработицата и търсене на припитание в големите градове и чужбина, а 
в някои случай и ниския статос на родителите. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Пламен Лашев: Информацията е дала и счетоводни данни, малко са и 

препоръките в нея, сведени са до основните проблеми за решаване. Като цяло 
информацията е добра, но проблема е застаряващото население и ниската раждаемост. 

2. Мехмед Чолаков: Иформацията е добра, но проблемите не са малко и в бъдеще 
ще бъдат същите. 

3. Сезер Сабах: Достатъчно точна е информацията и училищното ръководство да се 
стреми да подържа по голям интерес на учениците. 

По трета точка от дневния ред докладва Сезер Сабах: Информация е постъпила 
за работа на детска градина с. Баниска. Всички въпроси в нея са правилно отразени, 
поставени са проблемите за бъдещата работа. Има проблеми с материалната база. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1.  Мехмед Чолаков: Иформацията, но нещата не са с добре породени демогравския 

проблем. Необходимо е да се направи топло изолация и на двете заведения 
2. Светлозар Донев: Информацията като цяло е добра, разкрива цялостната 

деиност, като навсякаде основния проблем е материалната база, необходим ремонт. Мисля 
че средствата за квалификация на педагогическия персонала могат да бъдат предвидени за 
догодина. 

3. Пламен Лашев: Прави ми впечатлени,че децата са 80, а персонала 19 души, но 
това се отнася зя двете детски градини. 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 
 

 СТАНО В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” прима Информацията за работта на 
ръководството на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методии” гр. Две могили. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Информацията за учебно възпитателната 
дейност на ОУ „Христо Ботев „ с. Баниска. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема информацията за резултатите от работата 
на ЦДГ „Първи юни” с. Баниска 

Комисията препоръча за учебната 2010/2011 г. да се има в предвит направените 
предложения  стоящи като проблеми в информациите. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                              (Сезер Юс. Сабах) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
             (Пламен П. Лашев)                              (Петър К. Петров)  

 

       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


