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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  

№ 72 
 

Днес, на 19.09.2011 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. 

5. 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. № 

386/15.09.2011 г., относно: Функционирането на паралелки с брой под установения 

минимум в ОУ „Христо ботев” село Баниска за учебната 2011/2012 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 

347/08.09.2011 г., относно: Искане за неплатени данъци на МПС за минали години. 

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

374/12.09.2011 г., относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за 

управление на Община Две могили в периода 2007 – 2011 година. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпила е 

Джокладна записка от Кмета на Общината, с която се иска Общинският съвет да 

даде съгласието си за функциониране на паралелки с брой ученици под 

установиния минимум в ОУ село Баниска. На по предишното заседание на 

Общинския съвет ние приехме Решение № 1045/26.08.2011 г., с което разрешихме 

функционирането на тези паралелки. Разликата идва в реалния брой ученици като 

преди те са били 85, а сега с тази докладна са посочени 102, от които един е 

второгодник. От тук се получава и разлика в бройките по класове за 

дофинансиране като те съответно намаляват от 21 на 10. Предложението ми е да 

приемем предложения проект за решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Мехмед Чолаков: Според мен решението не е формулирано правилно, 

тъй като по този начинние ще имаме две решения отнасящи се към един и същ 

въпрос. В този смисъл имаме две възможности: едната да отменим т. 4 от Решение 

№ 1045 и след това да приемем това решение с този текст. Втората възможност е да 

изменим Решение № 1045 като съответно т. 4 добие вида в който се предлага с тази 

докладна. Аз предлагам да приемем втория вариант. 

2. Пламен Лашев: Този втори вариант, като че ли е по-лесен за нас, тъй като 

при първия  трябва да вкараме една нова точка, с която да отменим т. 4 от Решение 

№ 1045 и след това вече да приемаме решението във вида, в който го предлага 

Кмета. Но там има друг проблем. Санкцията на Общинския съвет е не „Дава 

съгласие”, а „Разрешава”. По тази причина предлагам решението ни да добие 

следния вид: 
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1. Изменя т. 4 от Решение № 1045 по Протокол № 63/26.08.2011 г., която 

добива следния вид: 

„4. Разрешава функционирането на паралелки с брой ученици под 

установения минимум в ОУ „Хр. Ботев” село Баниска, но не предвижда 

финансиране, както следва: 

№ Клас Реален брой 

ученици 

Норма на 

пълняемост 

Вид клас За дофина-

нсиране 

Сума  

1. 1 клас 18 16 Съобразно 

нормата на 

пълняемост 

- 0.00 

2. 2 клас 

3 клас 

9 

14 

16 Слят - 0.00 

3. 4 клас 14 16 Маломерен 2 0.00 

4. 5 клас 

6 клас 

10+1второгодник 

4 

18 Слят 3 0.00 

5. 7 клас 17 18 Маломерен 1 0.00 

6. 8 клас 14 18 Маломерен 4 0.00 

 ОБЩО: 102   10 0.00 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Като 

Директор на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили, Светлозар Донев е подал 

Докладна записка в Общинския съвет за опрощаване на дължими суми за минали 

години от данък върху превозни средства, собственост на ПГСС. Тези превозни 

средства са бракувани преди много години и са отписани от баланса на училището. 

Тъй като те са абсолютно негодни ви предлагам да приемем решението в този вид, 

въпреки, че не е съвсем добре изпипано. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Петър Петров: Тази докладна записка беше разгледана и в Комисията по 

„Бюджет и финанси”. Съгласен съм, че не е съвсем изпипана юридически, към нея 

липсва списък за броя и вида на моторните превозни средства, а също така и за 

какъв период са дължимите данъци. Нека приемем решението в този вид. 

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Представен ни 

е Годишен доклад за изпълнение на програмата за управление на Община Две 

могили през 2007 – 2011 година на Кмета на Общината. В него в приоритет 2 е 

отбелязана образователната политика на Общината. Отбелязано е, че по 

програмата за оптимизация на училищната мрежа е направен ремонт и обзавеждане 

на двете училища, които са на територията на Общината. Направен е също така и 

ремонт на училищния стол и нова спортна площадка с изкуствена тревна настилка, 

което е на стойност 574 000 лева. Ремонтът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в 

грод Две могили включва ремонт и поставяне на ново подово покритие в класните 

стаи, както и боядисване, ремонт на санитерните възли, компютърните кабинети и 

закупуване на нови ученически столове. Предлагам ви да приемем отчета за 

изпълнение на програмата на управлиние на Общината. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Сезер Сабах: От годишния доклад се вижда добрата работа по въпраса с 

образованието. Спечелени са много проекти, в които са включени много млади 

хора, което ги мотивира както да умат чужди езици, така и да спортуват активно. 

Някои от тези проекти са: „Здрав дух, здраво тяло”, в който се включиха държавите 
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Италия, Румъния, Гърция и Турция. Съгласен съм с Донев да се приеме 

програмата хза управление на Общината. 
 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
 

 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си за функционирането 

на паралелки с брой под установения минимум в ОУ „Христо ботев” село Баниска 

за учебната 2011/2012 година, като решението бъде оформено във вида в който 

предложи г-н Лашев. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „негласувал” 

(Светлозар Донев) дава съгласието си дължимите суми за минали години от данък 

върху превозни средства на ПГСС да бъдат опростени. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Годишения отчет за изпълнение 

на Програмата за управление на Община Две могили в периода 2007 – 2011 година 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 

 


