
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  

№ 45 
 

Днес, на 12.12.2014 г. от 11.00 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, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, на което 

присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

5. Микерям Кадир Адям – член. 

6. Пламен Петков Лашев – член. 

7. Велико Димитров Великов – член  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 469/05.12.2014 г. от Елка Маринова 

Цанева, относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 г. на СОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 475/09.12.2014 г. от Венета Илиева 

Димитрова, относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 г. на 

ОУ „Христо Ботев” село Баниска  

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 484/09.12.2014 г. от Светлозар Милчев 

Донев, относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2015 г. на 

Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” град Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 483/09.12.2014 г. от Николай Христов 

Христов, относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две 

могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 470/05.12.2014 г. от Елка Маринова 

Цанева, относно: Необходимост от извършване на ремонт на физкултурен салон и 

оборудване на зъболекарски кабинет. 

По първа точка – На основание Решение № 520, взето на заседание на Общински 

съвет Две могили по Протокол № 33 от 20.12.2013 г., текстът на алинея осем на чл. 18 от 

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяне на физически и юридически лица на територията на община Две могили, 

област Русе беше отменен. Това налага вземането на конкретно решение за освобождаване 

от заплащане на такса „битови отпадъци” за 2015 г. на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

град Две могили. 

Комисията предложи да бъде допълнено предложеното проекторешение както 

следва: 

Първа точка се запазва. 

Добавя се втора точка – Директорът на училището да изготви отчет за какво са 

изразходвани освободените средства от такса битови отпадъци за 2013 и 2014 години. 

Добавя се трета точка – Директорът на училището да представи план за какво ще 

бъдат изразходвани освободените средства за 2015 г. 

Втора точка от предложението за решение става четвърта.  



Становището на комисията е докладната да бъде приета с направените изменения. 

По втора точка – На основание Решение № 520, взето на заседание на Общински 

съвет Две могили по Протокол № 33 от 20.12.2013 г.,текстът на алинея осем на чл. 18 от 

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяне на физически и юридически лица на територията на община Две могили, 

област Русе беше отменен. Това налага вземането на конкретно решение за освобождаване 

от заплащане на такса „битови отпадъци” на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили за 

2015 г.  

Комисията предложи да бъде допълнено предложеното проекторешение както 

следва: 

Първа точка се запазва. 

Добавя се втора точка – Директорът на училището да изготви отчет за какво са 

изразходвани освободените средства от такса битови отпадъци за 2013 и 2014 години. 

Добавя се трета точка – Директорът на училището да представи план за какво ще 

бъдат  изразходвани  освободените средства за 2015 г. 

Втора точка от предложението за решение става четвърта.  

Становището на комисията е докладната да бъде приета с направените изменения. 

По трета точка – На основание Решение № 520, взето на заседание на Общински 

съвет Две могили по Протокол № 33 от 20.12.2013 г.,текстът на алинея осем на чл. 18 от 

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяне на физически и юридически лица на територията на община Две могили, 

област Русе беше отменен. Това налага вземането на конкретно решение за освобождаване  

от заплащане на такса „битови отпадъци” за 2015 г. на ОУ „Христо Ботев” село Баниска, 

община Две могили. 

Комисията предложи да бъде допълнено предложеното проекторешение както 

следва: 

Първа точка се запазва 

Добавя се втора точка – Директорът на училището да изготви отчет за какво са 

изразходвани освободените средства от такса битови отпадъци за 2013 и 2014 години. 

Добавя се трета точка – Директорът на училището да представи план за какво ще 

бъдат изразходвани освободените средства за 2015 г. 

Втора точка от предложението за решение става четвърта.  

Становището на комисията е докладната да бъде приета с направените изменения. 

По четвърта точка – С Решение № 737/05.08.2010 г. е приета Наредба № 13 за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на 

община Две могили, област Русе. Според същата Наредба, съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2 е 

сформирана експертно-консултативна комисия, която на 08.12.2014 г. е разгледала 

подадените за 2014 г. искания за осъществяване на деца с изявени дарби на територията на 

община Две могили. Представен е протокол от 08.12.2014 г. от заседанието на комисията 

и списък с одобрените суми като награди за децата, представили достойно общината в 

областта на науката и спорта.  

Становището на комисията е докладната да бъде приета. 

По пета точка – В докладната на директора на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

град Две могили се акцентира върху нуждата на училището от извършване на ремонтни 

дейности на физкултурния салон, който в момента не позволява на учениците да се 

обучават и спортуват в безопасна среда.  

От две години не работи и зъболекарският кабинет. Необходимо е да се да се закупи 

ново оборудване, тъй като съществуващото е морално остаряло. В училище се обучават над 

500 ученици и 58 служители. Също така се обслужваха и ученици от другите училища и е 

повече от необходимо да се направи всичко възможно да заработи кабинетът. За целта са 

нужни от около 17 000 лева.  

От ремонт се нуждаят и тоалетните в училище. 

Комисията взе следното решение: На следващото заседание на Общински съвет да 

бъде поканен арх. Маринов, който да се запознае с нуждата от ремонти в училище и преди 



всичко на физкултурния салон, след което да изготви проект за необходимите разходи, 

като проектирането да бъде за сметка на община Две могили. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета  

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

469/05.12.2014 г. от Елка Маринова Цанева, относно: Освобождаване от заплащане на такса 

битови отпадъци за 2015 г. на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

475/09.12.2014 г. от Венета Илиева Димитрова, относно: Освобождаване от заплащане на 

такса битови отпадъци за 2015 г. на ОУ „Христо Ботев” село Баниска.  

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

484/09.12.2014 г. от Светлозар Милчев Донев, относно: Освобождаване от заплащане на 

такса битови отпадъци за 2015 г. на Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. 

Тимирязев” град Две могили. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

483/09.12.2014 г. от Николай Христов Христов, относно: Подпомагане на деца с изявени 

дарби на територията на община Две могили. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

470/05.12.2014 г. от Елка Маринова Цанева, относно: Необходимост от извършване на 

ремонт на физкултурен салон и оборудване на зъболекарски кабинет. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 
 

 

 

 

 

Председател на комисията: 
        

______________ (Св. Донев) 
 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (Ст. Пенчева) 


