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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  

№ 69 
 

Днес, на 20.07.2011 г., от 16.00 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. Петър Колев Петров – член 

4. Пламен Петков Лашев – член. 

Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – 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. № 

256/01.07.2011 г., относно: Информация за резултатите от дейността в СОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” град Две могили за учебната 2010/2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

273/14.07.2011 г., относно: Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р 

Димитър Пангелов” град Две могили през учебната 2010/2011 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
Информацията е разработена много подробно. Дава точна представа за състоянието 

на училището. Обръща се внимание на специфичните проблеми на педагогическия 

процес. От самите проекто-решения се вижда, че е необходима работа за 

повишаване квалификацията и професионализма на преподавателския състав. 

Предлагам информацията да бъде приета. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Информацията прави съпоставка с резултатите от 

миналата година, което показва в развитие как върви училището. Има и няколко 

критични нотки, отправени към общината. Предполагам, че кмета ще вземе 

отношение по тях по време на сесията. 

2. Петър Петров: От Информацията прави впечатление, че се запазва 

пълняемостта на паралелките, което е много добре. В нея са дадени много данни за 

началния, прогимназиалния и средния курс. Смятам, че училището изпълнява 

своите учебно-възпитателни функции на едно добро ниво.  

3. Мехмед Чолаков: Педагогическият персонал е попълнен с 

квалифицирани кадри, което допринася за добрата успеваемост на учениците. 

Материално-техничестата база на училището е добра. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: На фона на 

предишната информация, тази е много оскъдна и схематична. Изброени са местата 

където са ходили отделните формации. Като тук се цитират успехи, които са техен 

принос, но и които СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” сочи засвой резултат и принос. 

Да се приеме информацията. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Петър Петров: Много добре работи ученическия танцов състав, след 

назначаването на Илия Колев за ръководител. Добре работят още Костадин Коев и 

Даниела Христова с своите деца. 

2. Пламен Лашев: Има разлика от работата на ОДК в сравнение с миналата  

година. Ралица Иванова пораздвижи нещата. Информацията и е слаба, но да я 

приемем. Ще и обясним това и се надявам през следващата година информацията 

да бъде по-добра. 

3. Светлозар Донев: Похвално е, че комплекса беше запазен, а не закрит 

миналата година, каквато идея имаше. Останахме една от малкото общини, които 

имат такъв комплекс. 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
 

 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Информация за резултатите 

от дейността в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили за учебната 

2010/2011 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема Информация за резултатите 

от дейността в ОДК „Д-р Димитър Пангелов” град Две могили през учебната 

2010/2011 г. 
 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. …………………… 
       (Светлозар М. Донев)                         (Мехмед С. Чолаков)                              (Петър К. Петров) 

 

 

4. …………………     
          (Пламен П. Лашев)   

 

       Председател на комисията: 

        
_______________ (Св. Донев) 

 

 

Секретар      на       комисията: 

 
       _______________ (М. Чолаков) 


