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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  
№ 5  

 

Днес, на 20.02.2008 г., от 16.00 часа, в село Бъзовец, 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. Сезер Юсеин Сабах – член.  
4. Пламен Петков Лашев – член. 
5. Петър Колев Петров – член. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Стефка Райкова – 
специалист по образованието в общината. 

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

1. Разглеждане на Докладна записка на Кмета на Община Две могили Драгомир 
Дамянов с вх. № 60/11.02.2008 г., относно: Закриване на общинско училище..  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
 Дошли сме тук, на място да разискваме, какво следва да стане с Училището в село 
Бъзовец. Цифрите показват, че в него учат 70 ученици, а парите които са изразходвани 
106 000 лева. При условие, че за ученик се отпускат от Държавата 1 105 лева, 
съществуването на училището е под въпрос. Лошото в случая, е че Виждате от нея, че през 
учебната 2007/2008 г в ОУ „Христо Ботев” с. Кацелово броят на учениците от първи до осми 
клас е 44 ученика. Същите са групирани в  смесени паралелки. Броят на децата е под 
нивото на държавните образователни изисквания за пълняемост на клас и не позволява 
неговото съществвуване. За качество на преподаването да не говорим. В следващите 
петгодини, децата няма да се увеличават, а точно обратното – ще намаляват. Това са 
причините за да бъде направено това предложение за закриване за учебната 2008/2009 
година. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Тези решения трябва да се вземат след среща с хората от 
населеното место. Трябва да се проведе среща с тях. Хората не разбират или поне не искат 
да разберат проблема и искат училището да се запази. Мисля, че общината много бърза по 
този въпрос.  
 2. Стефка Райкова: Издръжката на един ученик е 1105 лв. на ученик, тези средства 
не стигат за издръжка на училището.Трябва навреме да вземем тези решения за да мога да 
ги представя в Ргионалния инспекторат и от там в Министерството на образованието. 
 4. Байчо Георгиев: Издръжката на училището в с. Кацелово е струвала на 
Общината 82 374 лв. При условие, че учат 44 ученика, училището ще може да разчита на 
бюджет около 50 000 лв. Разликата от 32 000 лв. трябва да бъде поета от някого. А това 
училище не е единственото, за което парите да не достигат.  
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 4. Пламен Лашев: Въпросът е много труден. Хората, няма да ни разберат. Дано, 
правителството предостави автобуси за возене на учениците, защото в противен случай, 
трябва и по този въпрос да помислим. 
  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ГЛАСУВА  за закриване на ОУ „ХР. Ботев” с. 
Кацелово . 
            2. Комисията да проведе срещи с гражданите на с. Кацелово и да убеди хората ,че 
това е наложително с цел прилагане на новата стратегия в образованието. Дасе проведат 
такива срещи в Батишница и Бъзовец. 
 
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


