
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  

№ 56 
Днес, на 17.09.2015 г. от 15.30 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. № 243/15.09.2015 г. от Венета Илиева 

Димитрова – директор на ОУ „Хр. Ботев” село Баниска, относно: Функционирането на 

маломерна паралелка в 5-ти клас в същото училище за учебната 2015/2016 година на 

територията на община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 324/16.09.2015 г. от Елка Маринова 

Цанева – директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, относно: 

Функциониране на паралелка с по-малко от 10 ученици за учебната 2015/2016 учебна 

година. 

По първа точка – От докладната на директора на ОУ „Хр. Ботев” село Баниска 

става ясно, че на 15.09.2015 г. в училището не са постъпили трима ученици. По сведение 

на роднини, същите са заминали за чужбина. По този начин учениците в 5-ти клас от 20 

падат на 17 ученици. Във връзка с чл. 11,ал. 3 от Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне 

броя  на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 

на училищата, детските градини и обслужващите звена 5-ти клас от редовен става 

маломерен. 

Комисията взе следното решение: 

Дава съгласие за функционирането на маломерен 5-ти клас в ОУ „Хр. Ботев” село 

Баниска  

По втора точка – В резултат на движението на учениците от 10 клас в СОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” град Две могили, към настоящия момент броят им е намалял с 1 

ученик и е станал 9. Функционирането на паралелка с по-малко от 10 ученици за учебната 

2015/ 2016 учебна година е във връзка с чл.11а, от Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне 

броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 

на училищата, детските градини и обслужващите звена. 

Комисията дава съгласието си в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили през учебната 2015/2016 учебна година да функционира една паралелка под 10 

ученици.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 



1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде изготвена докладна 

записка, във връзка с постъпилите предложения от директорките на училища, която да 

бъде разгледанат на предстоящото заседание на Общинския съвет. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 
 

 

 
 

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

 

Председател на комисията: 

        
 

______________ (Св. Донев) 
 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (Ст. Пенчева) 
 


