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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  

№ 56 
 

Днес, на 20.09.2010 г., от 16.00 град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, 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. Пламен Петков Лашев – член. 

Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

318/27.08.2010 г., относно: Включване на Община Две могили в проекта за 

въвъждане на задължителна предучилищна подготовка за децата навършили 

петгодишна възраст през учебната 2010/2011 г. 

2. Разглежгдане на Докледна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

321/08.09.2010 г., относно: Информация за дейността на Читалище „Никола Йонков 

Вапцаров 1902” в село Кацелово през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 

327/14.09.2010 г., относно: Информация за резултатите от учебно – възпитателната 

работа при ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили за учебната 2009 – 2010 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

346/20.09.2010 г., относно: Предложение за запазване статут на ОУ „Хр. Ботев” с. 

Баниска и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили в списъка на 

средищните училища в Република България. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:  

Задължителна предучилищтна подготовка за децата, навършили пет години, 

въведе Парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за 

народната просвета. Родителите ще могат да избират дали да запишат децата си в 

предучилищна група в детската градина или в училище. Измененията предвиждат 

предучилищната подготовка на деца две години преди постъпването им в първи 

клас да бъде задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва пет 

години. Според текстовете предучилищната подготовка на тези деца може да става 

в подготвителните групи в детските градини или в училищата, като родителите не 

заплащат такса за обучение.  

Освен това Парламентът даде две години гратисен период на общините да 

осигурят среда за обучение, съобразена с възрастовите особености на децата. В 

този период няма да има и санкции за родителите, които не изпращат децата си на 

задължителна предучилищна подготовка. Бяха увеличени обаче глобите за 

родители или настойници, които не изпращат децата си на училище или в детските 

градини. Санкцията става от 100 до 1000 лв. вместо досегашните - от 20 до 100 

лева. При повторно нарушение е между 250 и 2500 лева. 
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В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев:  В нашия случай, се иска да дадем съгласието си, 

Общината да се включи в този проект за въвеждането на задължителната 

предучилищна подготовка. Няма нищо притеснително. Няма и причина да 

откажем. 

2. Петър Петров: Това ще даде възможност на училището и детската 

градина да се състезават, кой ще предостави по-добри условия за тези деца и 

съответно – да ги подготви за първи клас. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Читалището в 

Кацелово е с традиции. Макар да са дали кратка информация за дейността си, ние 

знаем, че те работят здраво и представят доостойно както селото си, така и нашата 

община 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Светлозар Донев: Към читалището има две групи, които тази година се 

представиха отлично на събора в Копривщица. Организираха и първия събор на 

харцоите.   

2. Петър Петров: Ако всички читалища бяха като това в Кацелово, нещата 

щяха да стоят по различен начин. Но трябва да се помисли за ремонт на покрива на 

читалището. 

3. Пламен Лашев: Той вече започна. Спечелен е проект за близо 180 000 

лева и до края на годината покрива трябва да бъде отремонтиран и течовете 

преустановени. 

По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: За ПГСС не 

можем да говорим лоши работи, тъй като председателя на комисията ни е нейния 

директор. Смятам, че той се е постарал систематизирано и накратко да посочи 

направеното в училище. Така че да приемем предложената ни информация. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Хубаво, е че и през тази учебна година паралелките в 

техникума са препълнени. До колкото ми е известно дори е имало повече желаещи 

от определения брой. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Двете ни 

училища в Две могили и в Баниска от миналата година са в списъка на средищните 

училища. Необходимо е да си потвърдим предложението. Мисля, че нямаме 

основания да не го направим.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: Ако не го направим ще загубим допълнителното 

финансиране, което получаваме в момента. 

2. Петър Петров: Нещата са ясни. Даваме необходимото съгласие. 
 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си за включване на 

Община Две могили в проекта за въвъждане на задължителна предучилищна 

подготовка за децата навършили петгодишна възраст през учебната 2010/2011 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността 

на Читалище „Никола Йонков Вапцаров 1902” в село Кацелово през 2009 г. и 

насоки за работа през 2010. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за резултатите 

от учебно – възпитателната работа при ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили 

за учебната 2009 – 2010 г. 
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4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласие за запазване на статута 

на ОУ „Хр. Ботев” с. Баниска и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили в 

списъка на средищните училища в Република България.   

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. …………………… 
       (Светлозар М. Донев)                         (Мехмед С. Чолаков)                              (Петър К. Петров) 

 

 

4. …………………     
          (Пламен П. Лашев)   

        

 

Председател на комисията: 

        
_______________ (Св. Донев) 

 

 

Секретар      на       комисията: 

 
       _______________ (М. Чолаков) 


