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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  
№ 31 

 

Днес, на 19.02.2009 г., от 15 .00 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. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Придобиване на статут защитено училище в село Баниска. 
2. Информация за спазване на транспортната схема на Община Две могили. 
3. Промяна Решение на докладна записка на Кмета на Общината № 84/06.02.2009 

година. 
По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Идеята е добра 

учелището да стане защитено за да се спази принципа на интеграция в противен случай ще 
останат много неграмотни.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев: След като закрихме училища е редно да се помисли за тези 
които останаха. Това е една възможност за подобряване условията в училището на село 
Баниска. Вусловията на финансова криза допълнителни средства които биха се осигурили 
ще позволят училището да се превърне в желана територия за учениците, а от там и за 
интегрирането на малцинствените групи.  
           2. Мехмед Чолаков: Децата от ромски произход нама да желаят да учат на друго 
място, тъй като възраста им е малка, а разтоянието сравнително голямо. По този начин 
трудно ще се осъществи интегрирането на ромите.  

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: В информацията в 
докладната записка на Кмета се отбелязва, че маршрутните разписания на автобусната 
линията Две могили-Батин трябва да стане след съгласуване с нашата комисия. А тази 
линия обслужва само ученици тя пътува редовно с кратко прекъсване в най тежките зимни 
условия, тогава пътуваше понеделник – сутрин Батин – Две могили и петък на обяд Две 
могили – Батин.  
 В разискванията по втора точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Тъй като Общинския 
съвет не е направил да нарежда на директора на училището за какво да бъдат изразходвани 
средства от делигирания бюджет, тъй като той отговаря за цялостната организация на 
учебно възпитателния процес. За това смятам, че предишното решение взето от Общинския 
съвет е неправилно за това предлагам: Точка 1.2 да отпадне,, 1.3 да стане 1.2 и придобие 
следния вид “Средствата по т.1.1 за сметка на собствените приходи на Общината”.  
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 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Съгласен съм с това, че Общинския съвет не трябва да се меси в 
бюджета на училището и давам предложение да се създаде нова точка 1.3, която да има 
следния текст “ На учениците първи – четвърти клас да бъде с намален грамаж и 
съответстваща цена”. Разбираемо тъй като са малки децата и грама не може да бъде същия 
като на възрастните. След като закрихме училища е редно да се помисли за тези които 
останаха. Това е една възможност за подобряване условията в училището на село Баниска. 
Вусловията на финансова криза допълнителни средства които биха се осигурили ще 
позволят училището да се превърне в желана територия за учениците, а от там и за 
интегрирането на малцинствените групи.  
     
 След приключване на разискванията по докладнта, приехме следното: 

 СТАНО В И Щ А: 
1.Комисията с 5 (пет) гласа „за”. Комисията дава съгласието си и подкрепя 

учелището в село Баниска да придобие статут на защитено.  
 2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”. Комисията възлага на Светлозар Донев 
председател на комисията да запознае Общинския съвет маршрутното разписание Две 
могили – Батин. дава съгласието си и подкрепя учелището в село Баниска да придобие 
статут на защитено.    
 3. Комисията с 5 (пет) гласа „за”. Комисията предлага следния текст за решение на 
докладна записка на Кмета на Общината № 84/06.02.2009 година. Точка 1 остава същата, 
точка 1.2 отпада, точка 1.3 става т. 1.2 като придобива следния вид “Средствата по т.1.1 за 
сметка на собствените приходи на Общината”и нова точка 1.3 като придобива следния вид “ 
На учениците първи – четвърти клас да бъде с намален грамаж и съответстваща цена”. 
дава съгласието си и подкрепя учелището в село Баниска да придобие статут на защитено.
  

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) 


