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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  
№ 24 

 

Днес, на 10.10.2008 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. Пламен Петков Лашев – член. 
4. Петър Колев Петров – член. 
5. Сезер Юсеин Сабах – член. 
 

В работата на комисията взе участие Байчо Георгиев – Председател на Общинския 
съвет и Елка Маринова Цанева – И. Д. Директор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Две 
могили. 
  

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

1. Обсъждане писмената информация, предоставена от Елка М. Цанева, относно:  
1.1. Организацията на транспорта на пътуващите ученици и какви проблеми има? 
1.2. Какви извънкласни форми на обучение имат, кога и къде се провеждат?  
1.3. Каква  е готовността за отоплителния сезон, съобразно стандартите? 
По първа и точка от дневния ред докладва Елка М. Цанева:  Представя писмена 

информация, която се прилага към Протокола.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Светлозар Донев: Приемам информацията. Смятам, че тя бе изчерпателна. По 
отношение на пътуващите в автобусите малки и големи ученици, проведох разговор с Анка 
Георгиева от Кацелово. Там е възникнал проблем, но той е по-скоро малко измислен от нея, 
отколкото действителено да е възникнал. Не ми е ясно, как стои въпроса със осигуряването 
за цялата зима с гориво.   
 2. Петър Петров: Да се направи икономически анализ, дали ще им стигнат парите за 
гориво. Ако останат – да се раздадат на учителите за работно облекло.  
 3. Мехмед Чолаков: Как стои въпроса с храненето на децата? 
 4. Елка Цанева: От понеделник започваме да се доставят закуски на цена от 45 ст. 
Стола трябва да стане до края на месеца и да започне да работи. 
 

  След приключване на разискванията по двете докладни, приехме следните: 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА предоставената информация от Елка 

Маринова Цанева, като и препоръчва: 
 1.1. Да направи икономически анализ на средствата, с които разполага училището и 

при недостиг – да ни информира. 
1.2. Да провери дали е проведена обществена поръчка по отношение на доставката с 

гориво.  
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1.3. Да се информира за готовността на местата за тръгване на автобусите в селата 

и тяхната осигуреност с дърва и въглища.    
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
1. ………………….…… 2……………………….  3. …………………….. 
         (Светлозар М. Донев)                            (Мехмед  Чолаков)                                           (Пламен Лашев) 

 
 

3. ………………………  4. ………………………   
          (Петър Петров)                              (Сезер Сабах)  

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


