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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  
№ 41 

 

Днес, на 10.09.2009 г., от 16.00 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”, 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. 

 В работата на заседанието взеха участие: Марияна Ангелова от общинска 
администрация, Венета Иванова – директор на ОУ в село Баниска. 

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. № 394/09.09.2009 г., 
относно: Информация за състоянието и дейността на Читалищата и самодейните състави в 
Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 396/09.09.2009 г., 
относно: Определяне размера на субсидията за поевтиняването на храната на учениците за 
учебната 2009 – 2010 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 401/09.09.2009 г., 
относно: Информация за състоянието на образованието в общинските училища, детските 
заведения и ОДК в Община Две могили за учебната 2009/2010 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 403/09.09.2009 г., 
относно: Разкриване на група за целодневно обучение на учениците от начален курс в ОУ 
„Христо ботев” село Баниска. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 404/09.09.2009 г., 
относно: Разрешение за отдаване на земеделски земи под аренда. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 405/09.09.2009 г., 
относно: Назначаване на шофьор на училищен автобус. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 406/09.09.2009 г., 
относно: Разрешение за маломерни паралелки в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две 
могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Информацията, която 
ни е предоставена е сравнително подробно разработена, като са посочени силните и 
слабите страни. Предлагам да приемем решението, което се предлага. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: За бюджета за следващата година, според мен трябва да се 
диференцират парите, които получават Читалищата. Не може, който работи, и който не 
работи да получава една и съща субсидия. 
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2. Пламен Лашев: Читалищата трябва да направят културен календар, който да се 

приеме от нас. 
По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: През миналата година 

храната в училищния стол беше субсидирана с 50 %, а сега се предлага това да стане със 
60 %. Считам, че това е една социална придобивка, от която не бива да се отказваме. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев: За целодневната организация на учебния процес и за 
столовото хранене на пътуващите ученици от І до VІІІ клас се предвиждат по 474 лева за 
едно дете на година. Ние, обаче не можем да делим децата или по-скоро не бива, за това, 
считам че поевтиняването на храната със 60 % е справедливо и поносимо за бюджета на 
Общината и училището. 

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: По тези въпроси 
последния месец говорихме не веднъж. Ясно е, че в СОУ „Св.св. Кирил и Методий”, Х и ХІ 
клас нямат по 18 ученика и Общината трябва да дофинансира. Друга възможност за нас 
няма и трябва да го направим. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков: В детската градина в град Две могили бяха направени 
съкращения, тъй като децата намаляха. По тази причина могат да бъдат настанени яслите. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Ако искаме децата, 
които се учат в село Баниска да получат по-солидна подготовка трябва да подкрепим 
направеното предложение. Пари за издръжката ще се намерят.  
 В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Училището има ниви и може да използва парите си от наема за 
издръжката на един учител. 

По пета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Считам, че в правната 
уредба има празноти относно въпроса кой следва да отдаде земеделските земи под наем – 
Училището или Общината. Независимо от това, аз считам, че Общината е тази, която 
трябва да проведе търга, а парите от него да са за Училището. В този смисъл беше 
изказването и на г-н Петров. 
 В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков: Аз също считам за справедливо парите от наема да отидат за 
училището. 

По шеста точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предложението, считам 
за правилно, тъй като шофьорите, което обслужват училището в град Две могили са в щата 
на Общината. Оформянето му, обаче трябва да стане по друг начин, т.е. трябва да се 
промени числеността и структурата на администрацията.  
 В разискванията по шеста точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев: Предложението за промяна на структурата и числеността на 
администрацията е по-доброто решение, което ние трябва да приемем. 

По седма точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: С оглед намаления 
брой ученици в училището ние нямаме друга алтернатива, освен да дофинансираме със 
средства на Общината. 
 В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков: Има я тази възможност в нормативната уредба и ние трябва да 
се съобразим и използваме тази възможност. 

 

 След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  предлага на Общинския съвет да приеме 

Информация за състоянието и дейността на Читалищата и самодейните състави в Община 
Две могили. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  приема, считано от 15.09.2009 г. размера на 
субсидията за поевтиняването на храната на всички ученици в ученическия стол на 60 % от 
себестойността на един храноден за учебната 2009-2010 г. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  предлага на Общинския съвет да приеме 
Информация за състоянието на образованието в общинските училища, детските заведения 
и ОДК в Община Две могили за учебната 2009/2010 г. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за разкриване и функциониране 
на група за целодневно обучение на ученици от І – ІV клас в ОУ „Христо Ботев” село 
Баниска, община Две могили, като същата се финансира със средства на Община Две 
могили в размер на 6 506 (шест хиляди петстотин и шест) лева за периода от 15.09.2009 г. 
до 31.05.2010 г.  

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  дава съгласие да бъдат отдадени под наем за 
срок от 6 години земеделски земи, собственост на ОУ „Христо Ботев” село Баниска, община 
Две могили, съгласно Решение № 14/14.07.1999 г. на Общинска служба „Земеделие” град 
Две могили (без горите). 

6. Комисията с 4 (четири) гласа „за” предлага на Общинския съвет да измени, 
считано от 15.09.2009 г. точка 1.12. „Други дейности по образование” от свое Решение № 
326 по Протокол № 26/23.01.2009 г. като числото „4” да се замени с числото „5”, а числото 
„139” във „Всичко численост” да стане 140. 

7. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за функционирането на две 
паралелки с брой ученици под установения минимум в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град 
Две могили, както следва:     

№ Паралелка Норма за пълняемост на 
паралелката 

Реален брой ученици 

1. Десети клас 18 ученици 13 ученици 

2. Единадесети клас 18 ученици 17 ученици 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 


