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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  
№ 26 

 

Днес, на 10.11.2008 г., от 15.30 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. 
 

  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Обсъждане на проблеми свързани с транспорта на учениците по направление село 
Каран Върбовка – Град Две могили  относно: направена жалба.  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: С вх. № 94 
СС1639/10.10.2008 година свързана с проблеми в транспорта на учащи се  учениците по 
направление село Каран Върбовка – Град Две могили . Като директор на 
ПГСС”К.А.Тимирязев” град Две могили съм длъжен да съдействам при проверката и 
предоставя необходимата документация в определения от специално назначената комисия 
срок. Поради тези причини настоявам кмета на Каран Върбовка да опише в писмен вид 
съществуващите проблеми при транспорта на учащи се по направление Каран  Върбовка – 
Две могили. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Пламен Лашев: Аз вярвам, че след това предупреждения към транспортния 
работник други такива нарушения няма да се допускат. Да се уведоми Министерството на 
„Просветата” за нашето становище и да се уведомят и родителите.  
 2. Петър Петров: На такива жалби трябва да се обръща внимание макар, че някой ги 
смята за незначителни. Хората са доволни от тази транспортна схема, която направи 
Общината. Ние трябва да следим нередностите и своевременно да се отстраняват.  
 3. Мехмед Чолаков:За нарушението веднага се взимаха мерки което е положително 
както от страна на Общината така и от страна на председателя на комисията по 
„Образование”. Такива нарушения не трябва да се допускат.  
 

  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” смята, че е недопустимо да се правят такива 

нарушения и обръща внимание на транспортния работник, че при второ нарушение ще 
му бъде отнет лиценза. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
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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) 


