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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  
№ 29 

 

Днес, на 16.01.2009 г., от 14 .30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, 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. Сезер Юсеин Сабах – член. 
5.Пламен Лашев –член. 
На заседанието присъства Председателя на общинския съвет и зам. Кмета Боян  

Симеонов 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
  1.Разглеждане побликация в в. „Утро” относно проблемите на общинска 
администрация и ръковдството на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий „ гр. Две могили. 
             2.Отчет на кмета на общината за изразходваните средства предоставени от 
правителството за подобряване на материалната база в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий „ 
Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Има публикация в в. 
„Утро” за неправилно израсходвани средства отпуснати от правителството за подобряване 
на матириалната база в СОУ Две могили Предоставям ви побликацията,която искам да 
прочетем.След прочитането на побликацията: 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров:  Смятам ,че в някой отношения в побликацията има верни неща,но 
катеторично заявявам ,че няма заупотреба.Има отклонение на средства за построяването 
на спортната площатка. Не са преведени 16 600,00 лева полагащи се на СОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” полагащи се съгласно делигирания бюджет.Обяснението на кмета е ,че щесе 
преведат като преходен остатък. 

2. Пламен Лашев: Директора на училищто не е подал своевремена  заявка за 
привеждането на средствата.Но мисля ,че зъопотреба със средства няма. 
  3. Сезер Сабах: Воината между институциите не е добра за ръковотството на 
общината най вече за ръководството на училището 
           4. Мехмед Чолаков: Трябва да се търсят на чини за взаимано решаване на 
възникналите проблеми. 
 Байчо Геортиев - Председател на Общинския съвет направи обстоен анализ за 
отношенията между директора на училището и кмета на общината.  Изрази несъгласие с 
директорката на училището за това,че не се явява на поканата от страна на комисията да се 
разгледат тези противоречия,това не говори добре за неиното отношение към общинския 
съвет. Г-жа Маринова отказва да подпише апликация на проек за образованието по 
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европейските фондове като пратньор.Той изрази становището,че тези отношения не са 
добри. 
           По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Кмета на общината 
представи СПРАВКА за изпълнение на бюджетната на протрама по модул  „ Оптимизиране 
на училищната мрежа” към 31.12.2008 г.Спавката се предоставя на членовете на комисията. 
 1.Светлозар Донев: Тук бяха изтъкнати неща, които са свързани с бюджета. Има ли 
или няма нарушение си има контролни органи, които да установят. Считам, че 
взаимоотношенията между двете администрации мужду СОУ  и Общината не е редно да се 
осъществява чрез пресата. Тук виждам основната вина на комисията, че малко е работила 
за сближаване на двете ръководства. 
 2.Мехмед Чолаков: Общината трябва да помага на училището,такова становище 
имахме при закриване на училищата 
 3. Пламен Лашев: Тези неща трябва по добре да се обсъдят. 
 

  След приключване на разискванията по двете докладни, приехме следните: 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за”. Комисията не одобрява възникналите 

взаимоотношения между директорката на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 
общинска администрация. Не одобрява поведението на директорката и нейното 
неявяване на заседание на комисията по образование. Въпросите от местно 
значение трябва да се решават в Общината. 

 
     С Т А Н О В И Щ Е: 
 2. Комисията с 5 /пет / гласа „за” предлага на комисията по бюджет и финанси да 
изискат справка от кмета на общината и да дадат становище по целесъобразността на 
изразходваните средства по програмата. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 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: 
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       _______________ (М. Чолаков) 


