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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  

№ 71 
 

Днес, на 22.08.2011 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. № 

321/19.08.2011 г., относно: Утвърждаване на щатните бройки в сектор 

„Образование” за учебната 2011/2012 учебна година на територията на Община 

Две могили, считано от 15.09.2011 г. 

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

322/19.08.2011 г., относно: Представяне на Информация за състоянието на 

образованието в общинските училища, детските заведения и ОДК в Община Две 

могили за учебната 2011/2012 г. 

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

323/19.08.2011 г., относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила 

на детето за периода 2008-2013 г. в Община Две могили през 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Всяка година 

по това време приемаме решение, с което утвърждаваме щатните бройки в сектор 

„Образование” за новата учебна година. В него няма нещо особено, което в 

момента можем да променяме. С него се констатират нещата такива, каквито са 

към настоящия момент. Както и миналата година се случи, след като приехме също 

такова решение на следващо по ред заседание през м. септември 2010 година 

коригирахме част от него. Саго по самото решение – дадена е числеността на 

персонала в ЦДГ в Две могили и в села Баниска. Даден е съставът на ОДК, 

посочено е колко групи се формират в ЦДГ, както и създадената организация във 

филиалите. Отделено е място и на училището в село Баниска. В табличен вид са 

посочени броя на децата в отделните класове, както и кои от тях ще бъдат 

маломерни и слети. Предлагам да приемем това решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Мехмед Чолаков: Това решение е разказано като приказка. В него трябва 

да се изчистят повторенията и да се напише във вида, който сме приели такива 

решения в предишните години. Да се оформи по този начин и тогава да се приеме. 

А за училището в Баниска до началото на учебната година бройките могат да се 

променят. Ако е необходимо, тогава на следващото заседание ще ги коригираме. 
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По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Представена 

е информация за състоянието на образованието в училищата на територията на 

общината, детските заведения и ОДК. Още в първия абзац е посочено какъв ремонт 

е извършен в СОУ Две могили и кои са проблемите, които стоят за решаване 

веднага. Става въпрос за покривът на ЦДГ Две могили, отходния канал в СОУ Две 

могили и падналият комин на парното отделение на ОУ в Баниска. Посочено е към 

информацията, че двете училища отново кандидатстват да бъдат признати за 

средищни такива. Посочен е и броя на децата, които ще пресрачат прага на 

училище и детска градина. Положителното за училището в Две могили е фактът, че 

успя да формират клас в който да учат минимум 18 ученика. В Баниска 

тенденцията е по-тревожна, тъй като от 2008 година насам когато разглеждахме 

въпросът за закриването на училищата в нашата Община за училището в Баниска 

ни бе подадена информация, че се обучават 120 деца. За този период от време 1/3 

от учениците ги няма, което означава вероятно, че и преди ги е нямало, но по 

някакъв начин това е било скрито. В информацията е дадена информация и за 

държавното училище. Посочени са и проектите, по които е работено и се работи и в 

момента в този сектор. Становището ми е да се приеме предложената ни 

информация. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Наближава началото на учебната година и от писмата, 

които постъпиха в Общинския съвет и от тази информация, става ясно, че 

директорката на училището в село Баниска разчита на Общината да и разреши 

проблема с падналия комин. Но не става ясно дали това, че училището няма 

средства за един такъв ремонт или така е по-лесно – училището е общинско, 

следователно Общината трябва да помага. На предното ни заседание на съвета 

Кметът на Общината много ясно заяви, че този ремонт следва да бъде направен от 

самото училище и да не се разчита на помощ от Общината. Каса е се все пак за 

една желязна тръба, която е прегоряла и трябва да бъде заменена с друга. 

Стойността на ремонта едва ли ще надхвърли повече от 2 – 3 хиляди лева, което е 

по силите на самото училище и неговият бюджет би следвало да може да го 

заплати.  

По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Представен е 

докладът за изпълнението на Общинската стратегия за закрила на детето. Макар и 

съвсем кратък в него се открояват основните неща, които се случиха през 2010 г. 

Посочено е че на територията на общината започна да функционира ЦОП, за който 

ние имаме решение от 01.03.2012 година да мине като държавно финансиране. 

Обърнато е внимание и на въпроса за приемните родители, които за съжаление в 

нашата община липсват въпреки разяснителната работа, която се провежда в тази 

насока. Посочено е броя на престъпленията извършени от малолетни и 

непълнолетни, които са разгледани от МКБППМН. В едно изречение е посочен 

приносът на ОДК в работата му с децата. В заключение предлагам да приемем 

предложения ни доклад. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Светлозар Донев: Докладът наистина е кратък, но в него в сбита форма е 

посочено какво се прави по изпълнение на Общинската стратигея за закрила на 

детето. Съгласен съм да приемем предложения доклад. 
 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” утвърждава щатните бройки в 

сектор „Образование” за учебната 2011/2012 учебна година на територията на 

Община Две могили, считано от 15.09.2011 г. 

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

на образованието в общинските училища, детските заведения и ОДК в Община Две 

могили за учебната 2011/2012 г. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема отчета за изпълнение на 

Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2008-2013 г. в Община Две 

могили през 2010 г. 
 

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) 


