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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  
№ 2 

 

Днес, на 09.01.2008 г., от 14.00 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. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 32/07.01.2008 г. на председателя на 
Общинския съвет - Две могили, относно: Оставяне в сила или изменение на т. 1 от свое 
решение № 37, отразено в протокол № 4 от 19.12.2007 г. на Общински съвет – Две могили 
 По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
  Разговарях с райония инспекторат за просвета гр. Русе, те изразиха становище, че 
най добре в този срок да стане филиал на детска градина с.Бъзовец. Ние сме комисия и 
зависи ние какво ще предложим и това ще приеме общинския съвет. Но в крайна сметка има 
решение на общинския съвет. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. П Петров Смятам ,че решението на общинския съвет не трябва да се отменя.Ако 
го отменим ще си създадем трудности с РИОКОЗ Това, дали след шест месеца ще закрием 
градината или сега, значението е само за персонала. Не трябва да вземаме решения под 
натиск. 
 2. П Лашев: Смятам,че трябва да се разсъждава икономически. Аз се колебая, но 
смятам, че детската градина трябва да се закрие. 
 3. Сезер Сабах: В предвид лошите условия, при които се отглеждат и възпитават 
децата,  смятам ,че трябва да се закрие. 
 4. .Мехмед Чолаков: Хората са събирали подписки и смятам, че не трябва да се 
закрива. 
  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) „против” ГЛАСУВА ЗА ОСТАВАНЕ 
В СИЛА на т. 1 от свое решение № 37, отразено в протокол № 4 от 19.12.2007 г. на 
Общински съвет – Две могили 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
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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) 
 
 
 


