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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  

№ 55 
 

Днес, на 16.08.2010 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. № 

307/12.08.2010 г., относно: Утвърждаване на щатните бройки, маломерните и 

слетите паралелки  в сектор "Образование" за учебната 2010/2011г. на територията 

на община Две могили, считано от 15.09.2010 г. 

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

308/12.08.2010 г., относно: Приемане актуализирания бюджет на Община Две 

могили за 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: В докладната 

се дава информация за прогнозите за присъствието на децата в ЦДГ и в ОУ в село 

Баниска. На базата на нормативната уредба са направени предложенията. Вижда се, 

че няма промени в щата при детските градини. В ОДК бройките стават 4 бройка, а 

преди бяха 5,5.  За СОУ трябва да се дофинасира с 6 700 лв. В Баниска нещата не 

стоят добре. Трябва да дофинансираме всички паралелки със сумата 24 150 лв. 

Първи и втори клас ще бъдат слети.   

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Ситуацията не е добре като цяло, но това което се 

предлага, трябва да приеме предложеното ни решение. 

2. Петър Петров: Директорът на ОДК е добре да бъда на половин бройка, а 

другата част – да взема допълнителна дейност към СОУ. За Баниска нещата с 

учениците не е добре. С тези бройки, училището отива на закриване. Тази година 

трябва да го дофинансираме, а догодина трябва да се помисли за закриване на 

училището. 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Бюджетът за 

образованието не се променя. Има само промени в издръжката на детските 

градини. Намалява се финансирането на здравните кабинети. Средствата за 

Читалищата се намаляват с 13 892 лв. Но трябва да дофинасираме читалищата в 

Кацелово и Каран Върбовка. Детската градина в Баниска намаляваме с 1 600 лв, но 

в същото време увеличаваме с 7 000 лв. разходите на градината в Две могили. За 

ОДК увеличаваме веднъж с 1 900 лв. в дофинансирането, а намаляваме в местната 

дейност с 2 700 лв. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Петър Петров: Смятам, че с такапредложените финансирания по 

приходната и разпходната част, няма да има отражение в читалищната дейност и 

работата на ОДК.  

2. Пламен Лашев: Предложението за промените по бюджета са разумни, 

така че смятам, че трябва да ги приемем. 
 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” одобрява предложението за щатните 

бройки, маломерните и слетите паралелки  в сектор "Образование" за учебната 

2010/2011г. на територията на община Две могили, считано от 15.09.2010 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема актуализирания бюджет на 

Община Две могили за 2010 г. 

 

 
 

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) 


