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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obst_dvemogili@mlnk.net 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 37 
 

 

Днес, 06 август 2009 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в конферентната зала, започна тридесет и седмото (извънредно) 

заседание на Общински съвет – Две могили. 
Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общинския 

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 12 (дванадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 1. Велико Димитров Стефанов.   

   2. Ахмед Назиф Феим. 

   3. Огнян Стефанов Георгиев. 

   4. Никола Иванов Николов. 

5. Сезер Юсеин Сабах. 

 Обяви, че  заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 

решения. 

В работата на съвета взе участие: Драгомир Дамянов – Кмет на Община 

Две могили. 

Байчо Георгиев обяви:  

Дневният ред за настоящото заседание ви е раздаден, заедно с 

докладната записка към него. Наложи се да се съберем извънредно, тъй като 

предложението за актуализиране на списъка на средищните училища се 

прави до 15 август в Министерството на образованието, младежта и науката. 

Към него администрацията трябва да подготви и представи и други 

документи, за което ще е необходимо време.  

Вие имате ли други предложения за изменение или допълнение на 

проекта за дневен ред. 

Не бяха направени предложения за неговото изменение или 

допълнение. 
 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 341/04.08.2009 г., 

относно: Предложение за включване на ОУ ”Хр. Ботев” село Баниска, 
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община Две могили в списъка на средищните училища в Република 

България. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование, култура и културно-историческо наследство”: 

 2. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Гласували 12 (дванадесет) съветника.  

 „ За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 341/04.08.2009 г., 

относно: Предложение за включване на ОУ ”Хр. Ботев” село Баниска, 

община Две могили в списъка на средищните училища в Република 

България. 

По нея докладва:  

Светлозар Донев – Председател на Комисията по “Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 

Комисията ни разгледа настоящата докладна. Считаме, че направеното 

предложение училището в село Баниска да стане средищно за правилно. 

Въпросът, който обаче буди притеснения в нас е: Защо в последния момент 

се подава за разглеждане тази докладна при условие, че това е можело да се 

направи още през месец април 2009 г. Крайният срок е 15 август 2009 г. и ние 

наистина сме принудени да вземем решението бързо, за да дадем възможност 

на администрацията да подготви и другите необходими документи към 

предложението. Ние предлагаме още решението да бъде допълнено с точка 2 

и 3, които да имат следният текст:  

2. Дава съгласие Кмета на Община Две могили да направи мотивирано 

предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за 

включване на Основно училище “Христо Ботев” село Баниска, улица 

“Христо Ботев” № 20, община Две могили, област Русе в списъка на 

защитените училища в Република България. 

 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

При това положение основанието за решението трябва да стане: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 7, ал. 1 

във връзка с чл. 2 от ПМС № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на 

средищните училища в Република България, определяне на критериите за 

включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови 

правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за 

осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 

(обн. ДВ. бр. 29 от 17 април 2009 г., изм. ДВ. бр. 51 от 7 юли 2009 г.) във 

връзка с чл. 5, ал. 1 от ПМС № 212 от 2 септември 2008 година за приемане 
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на критерии за определяне на защитените училища в Република България и 

на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн. ДВ. бр. 80 от 12 

септември 2008 г., в сила от 12 септември 2008 г., изм. ДВ. бр. 13 от 17 

февруари 2009 г.). 

В разискванията по първа точка взеха участие:  

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Забавянето се дължи на обстоятелството, че до настоящия момент 

нямаме отговор от Министерството за предложението ни училището в село 

Баниска да стане защитено. По тази причина правим сега предложение то да 

стане средищно. От инспектората в град Русе ни препоръчаха към 

предварителния проект на решението да бъде добавено това, което предложи 

г-н Донев.  

След приключване разискванията по първа точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 2 от ПМС № 84 от 6 април 2009 

г. за приемане на списък на средищните училища в Република 

България, определяне на критериите за включване в списъка на 

средищните училища и приемане на финансови правила за разходване 

на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението 

на пътуващите ученици от средищните училища (обн. ДВ. бр. 29 от 17 

април 2009 г., изм. ДВ. бр. 51 от 7 юли 2009 г.) във връзка с чл. 5, ал. 1 от 

ПМС № 212 от 2 септември 2008 година за приемане на критерии за 

определяне на защитените училища в Република България и на условия 

и ред за тяхното допълнително финансиране (обн. ДВ. бр. 80 от 12 

септември 2008 г., в сила от 12 септември 2008 г., изм. ДВ. бр. 13 от 17 

февруари 2009 г.), прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 474 
 

1. Дава съгласие Кмета на Община Две могили да направи мотивирано 

предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за 

включване на Основно училище “Христо Ботев” село Баниска, улица 

“Христо Ботев” № 20, община Две могили, област Русе в списъка на 

средищните училища в Република България. 

2. Дава съгласие Кмета на Община Две могили да направи мотивирано 

предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за 

включване на Основно училище “Христо Ботев” село Баниска, улица 

“Христо Ботев” № 20, община Две могили, област Русе в списъка на 

защитените училища в Република България. 

 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника.  
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 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

 Изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на тридесет и седмото (извънредно) 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

МИ/МИ 

    

 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


