
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУЛНО–

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО” 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 68 
 

Днес, на 06.07.2011 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. № 

256/01.07.2011 г., относно: Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий – 

1912 г.” село Острица за периода 01.06.2010г. до 30.06.2011 г. 

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

256/01.07.2011 г., относно: Информация за резултатите от дейността в ОУ „Христо 

Ботев” село Баниска през учебната 2010/2011 г. 

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

262/01.07.2011 г., относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. 

Св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2010/2011 г. и проблемите, 

които стоят пред нея за учебната 2011/2012 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Предоставена 

ни е информацията на Читалището в село Острица. От нея се вижда, че 

Читалището разполага с киносалон с 220 седящи места, състоянието на който е 

сравнително добро. Като проблем в киносалона е отбелязано това, че там няма 

отопление. Библиотеката има 8 693 книжни тома и е добре посещаема през 

последната година. Читалището разполага с недвижим имот и земеделски земи, 

които са отдадени под наем и приходите са 945 лева. Като цяло информацията е 

доста схематична, но в нея са отбелязани по-важните моменти свързани с 

Читалището и аз предлагам да я приемем. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Светлозар Донев: В информацията добре са отразени участията на 

създадената певческа група към Читалището, в която участват 18 жени. Съгласен 

съм да приемем представената ни информация. 

2. Петър Петров: В информацията подробно е описан и бюджетът на 

читалището, съответно приходи и разходи. Вижда се какво е държавното 

финансиране, общинското и приходите от собствени средства, което включва 

читателски такси и наем на земеделските земи. Разходите също са отбелязани за 

какво са. Информацията е много посна и схематична, както каза Чолаков, но 

нещата които нас ни интересуват са представени и моето мнение също е да се 

приеме информацията. 
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По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Предоставена 

ни е информацията за дейността на ОУ „Христо Ботев” в село Баниска. Като цяло 

информацията е добра. В нея директорката отбелязва предимно проблемът с 

намаляване броя на децата в училището. Първи и втори клас са слети в един общ, 

седми и осми са отделни поне засега. Очаква се тази година общият брой на 

учениците да не надвишава 95-100. Учениците, които са записани на занималня от 

прогимназиален етап редовно посещават следобедните занятия, като храненето се 

осъществява благодарение на ОП „Обществено хранене” град Две могили. Моето 

предложение е да приемем представената ни информация. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Мехмед Чолаков: Както миналата, така и тази година директорката на 

училището е закупила предварително въглищата за отоплителния сезон, така че 

отоплението е осигурено. Благодарение на преходния остатък от 2010 г., средствата 

за бюджет 2011 г. ще стигнат до края на календарната година, което показва, че 

бюджетът е труден. Хубавото е, че въглищата за отоплителния сезон са осигурени 

предварително и занапред поне за тази година няма да се мисли за това. 

2. Пламен Лашев: Основните проблеми, които са наблегнати в 

информацията е намаляване броя на учениците, слетите класове – първи и втори и 

пети и шести в общи, трябва да се направи цялостно саниране и ремонт на 

сградата. Най-важният проблем за училището е това, че коминът на парния котел 

се разпада и е наложително да се закупи нов в срок до началото на м. октомври 

2011 г.  

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Представена е 

и информацията за работата на ЦДГ в град Две могили за учебната 2010/2011 г. и 

проблемите, които стоят пред нея за учебната 2011/2012 г. Както други години 

директорката се е постарала и е написала една много подробна информация, като 

отразява цялостната дейност на работата през учбната година. Отразени са и 

проблемите, които трябва съвмесно с ръководството и общината да се решават. 

Един от основните проблеми, които стоят пред ЦДГ е неуточненият статут на 

Детска ясла, която вече 2 години заема две от помещенията на градината – 

занималня и спалня, тъй като не са отремонтирани техните помещения. Изтича 

втората година на разрешението, което РИОКОЗ, сега Регионална здравна 

инспекция е дала на ЦДГ Детска ясла да бъде настанена в тези помещения. Г-жа 

Добрева има намерение ако бъдат освободени тези помещения, да ги използва 

едновременно за кабинети по музика, БДП и за обучение по БАКП. Също така за 

ЦДГ е необходимо закупуването на щори за спалните помещения, тъй като през 

летните месеци температурата се повишава много и децата се изпотяват, което не е 

добре за тях. Трябва да се помисли за това, но като цяло аз ви предлагам да 

приемем информацията. 

 2. Пламен Лашев: Слаба страна е финансирането на дейността в градината, 

по точно забавянето на финансовите средства. В информацията има и препоръки и 

общината трябва да има впредвид тези изисквания, които се поставят от 

директорката. 

3. Петър Петров: ЦДГ е на държавна и общинска издръжка. Необходимо е 

ние да предвидим средства, за да се закупят нещата от които има нужда градината, 

като щори, картофобелачка, пекарна и зеленчукорезачка. Аз предлагам да 

осигурим тези средства като капиталови разходи за новата учебна година.  
 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема информацията за дейността 

на Читалище „Отец Паисий – 1912 г.” село Острица за периода 01.06.2010г. до 

30.06.2011 г. 

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

от дейността в ОУ „Христо Ботев” село Баниска през учебната 2010/2011 г. 

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

от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 

2010/2011 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2011/2012 г. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


