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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  
№ 19 

 

Днес, на 15.07.2008 г., от 13.00 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: Промяна статута на имоти публична общинска собственост и 
обявяването им за частна  собственост на Общината.  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:  Имайки предвид 
процедурата и времето което е необходимо за промяна на статута за имотите подкрепям 
докладната записка на Кмета, тъй като това е свързано и с бъдещото стопанисване на тези 
имоти. Необходимо е обаче при всяка оферта то да бъде добре обсъдено и преценено. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Пламен Лашев: Този въпрос е от компетенцията на Кмета и Общинския съвет 
трябва да му възложи изпълнението на тази задача.  
 2. Сезер Сабах: Съгласен съм с направените изказвания и подкрепям тези 
предложения. 

 3. Петър Петров: Явно училищата загубиха своето предназначение и едва ще дойде 
ден да възтанови своите функции. Ето защо аз, смятам че трябва да се смени тяхното 
предназначение и да бъдат използвани за други цели. 4. 
  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

 
С Т А Н О В И Щ Е: 

 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да подкрепи 
докладните записки относно промяна статута на имоти публична общинска собственост и 
обявяването им за частна  собственост на Общината.  
  

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                              (Сезер Юс. Сабах) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
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          (Пламен П. Лашев)                              (Петър К. Петров)  

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


