
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 35 
 

Днес, на 25.03.2014 г. от 14.30 часа, комисия по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 

общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, посети ОУ „Христо 

Ботев” село Баниска с цел състоянието на материално-техническата база на училището, в 

състав: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

Комисията установи следното: 

1. В училището се обучават 97 ученици от първи до осми клас. Учебните занятия се 

провеждат в 8 класни стаи. 

2. Черните дъски, които вече почти са излезли от употреба, са напукани и е 

невъзможно да се пише върху тях. 

3. Две от класните стаи ЗА 1-4 клас са обзаведени по проект на МОН и са в много 

добро състояние. Забележката на комисията е да се почиства редовно праха от кредата, 

който се наслоява върху ламината и ще го повреди. 

4. Останалите 6 класни стаи са в окаяно състояние. В тях са разположени 

единствено счупени чинове и столове. Това демотивира учениците да участват в нормален 

учебен процес. Недопустимо е в 21 век деца да се обучават върху куп счупени дървении. 

Никаква друга мебел няма в тези класни стаи. 

5. По таваните на класните стаи има течове и гледката е изключително грозна. 

6. Радиаторите в компютърната зала текат. Под тях са подложени разни съдове за 

събиране на водата, което също е неприятно за гледане. 

7. Улуците на училищната сграда са повредени. Текат по стените и на някои места 

стените са оголени до тухла , което може да доведе и срутване. 

8. Под касите на прозорците има пукнати, от които се вижда двора на училището. 

9. Училището има собствени ниви от 366 дка. Комисията препоръча на директора 

да преразгледа договора с арендатора, тъй като смята, че договорената сума за дка земя е 

малка. 

10. Комисията препоръчва на ръководството на училището да се подобри хигиената 

в класните стаи. 

След направения оглед на сградата и материално-техническата база Комисията взе 

следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Спешно ръководството на общината да задели 4.000 лева за обзавеждането на 

поне 2 класни стаи и закупуването на 8 нови бели дъски за ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска. На училището през м. юни предстои 140 годишен юбилей и ще бъде много 

жалко празникът да се отбележи в такава първобитна обстановка. Кметът на общината да 



възложи на счетоводството да преразгледа бюджета и набележи от кои параграфи да бъдат 

заделени тези средства и за сметка на кои. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                     (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                       (Невена Д. Георгиева)            
 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 

 

 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

 

Председател на комисията: 

        
 

______________ (Св. Донев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (Ст. Пенчева) 


