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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  
№ 20 

 

Днес, на 16.07.2008 г., от 15.00 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 Стратегия за закрила на детето за периода 
2008-2011 година.  

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров:  Научихме се хубави 
планове и стратегии да правим, но когато отчитаме техните изпълнения виждаме, че 
резултата не е добър. Ето защо с приемането на дадения план или Стратегия трябва да се 
следи за неговото изпълнение. Стратегията обхваща всички въпроси касаещи децата в 
училищна възраст. Наша задача е изпълнение на тази Стратегия. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Светлозар Донев:  Анализа направен в Стратегията е пълен и достатъчно 
тревожен свързан с отрицателния приръст. Това е свързано с икономическото състояние на 
хората в Общината и откриването на нови работни места. За получаването на добри 
резултати относно поставените стратегически цели би могло да се получи само при едно 
добро взаимодействие между участващите институции – Община, Социални грижи, 
Училища. Необходим е постоянен контрол относно посещаемоста на учениците в училище и 
постоянна работа за изграждане на активна гражданска позиция у родителите на 
подрастващите.  
 2. Пламен Лашев: Съгласен съм и предлагам на Общинския съвет да я приеме. 
 3. Сезер Сабах: Съгласен съм с направените изказвания и подкрепям тези 
предложения. 
  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 приеме 
Общинската Стратегия за закрила на детето 2008-2011 година. 
  

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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) 


