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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  
№ 16 

 

Днес, на 19.06.2008 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, 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. 
 

  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Относно: Приемане на Общинска Програма за закрила на детето.  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:   Програмата е много 
добра, но е важен въпроса начина на изпълнение и обратната връзка  какви резултати са 
получени от това. Част от проблемите, които са залегнати в Програмата са свързани с 
възникването и насърчаване на мотивация в рисковите групи, овладяването на знание, 
умение и професионална квалификация. Необходимо е всички институции на общинско ниво 
да обърнат сериозно внимание на тези проблеми, защото това е бъдещето на Общината. 
Необходима е добра координация между общинска администрация, социално подпомагане, 
училищата и цялото общество.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Аз смятам, че подпомагането на малцинствата, тези малцинства 
които имат деца трябва да бъде на базата на посещаемост на техните деца в училище. 
Струвами се, че на практика (енверите) живеят от социални помощи и детски без децата им 
редовно да посещават училище. Интеграция на малцинствата без образование няма да 
стане. 
 2. Пламен Лашев: Подкрепям идеята. 
 3. Мехмед Чолаков: Неоходимо е квалифицирана работна ръка в селското 
стопанството и за целта е необходимо общинското ръководство да помисли за обучението 
на една част от тези групи. Това ще спомогне за по добрата интеграция в обществото. 

 

  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

 
С Т А Н О В И Щ Е: 

 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА общинската програма за закрила на 
детето за 2008 година.  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 



 2 
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) 


