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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  
№ 18 

 

Днес, на 08.07.2008 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: Разглеждане на въпроса за превозването на учениците през 2008 - 2009 
година от СОУ „Св. св Кирил и Методий” и ПГСС „К. А. Кимирязев”.   

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:  През учебната 2008 
– 2009 г. учениците ще бъдат превозвани в резултат на оптимизационната система. По 
Закон учениците до 16 г. се возят безплатно, а над 16 г. се возят с 50 % намаление. 
Разходите от това намаление ги поема Общината за което тя получава субсидии от 
Министерството на финансите и ги разпределя на превозвачите. Считам, че е разумно 
Общината да поеме разходите за всички учащи се. Този принцип е приложен в сходна 
Община. Мисля, че Общината не трябва да дели училищата на държавни и общински. В 
тази връзка искам да обърна внимание в направлението на линията Две могили - Батин. 
Тази линия е необходима във връзка с бъдещото териториално деление, а и Две могили е 
естествен център на селата Обретеник, Екзарх Йосиф, Горно Абланово и Батин. Транспорта 
представлява услуга на населението, а не да е в ползва на превозвачите. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Мехмед Чолаков: Въпроса е много важен не само посока Батин, а и посока 
Помен, защото учениците трябва да пътуват съгласно нормативите на държавата. Мисля, че 
Кмета трябва да реши положително този проблем. 
 2. Пламен Лашев: Този въпрос е от компетенцията на Кмета и Общинския съвет 
трябва да му възложи изпълнението на тази задача.  
 3. Сезер Сабах: Съгласен съм с направените изказвания и подкрепям тези 
предложения. 
 4. Петър Петров: Министерството на финансите отпуска субсидия за поевтиняване  
на билетите за инвалидите и учениците и за безплатни пътувания за участниците в 
отечествената война. Парите се привежда на Общината и тя ги разпределя с протокол на 
превозвачите. Ето защо те са задължени да возят учащата се младеж съгласно 
нормативните документи. За Общината няма е трудност, защото ще извършва ежедневни 
превози на учениците от закритите училища. 
 4. 
  След приключване на разискванията, приехме следното: 
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С Т А Н О В И Щ Е: 
 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да възложи на 
Кмета на Общината да организира превозването на учениците на територията на 
Общината.  
 2.Комисията натоварва Донев във  връзка с превозването на учениците в 
Общината, да влезе във връзка с Кмета относно решаването на този проблем. 
  

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

 
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) 


