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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  
№ 32 

 

Днес, на 04.04.2009 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. Петър Колев Петров – член. 
4. Пламен Лашев –член. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 

  

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

1. Разглеждане на: 
1.1. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание 

и спорта на ЦДГ “Св. св. Кирил и Методий” град Две могили, област Русе. 
1.2. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание 

и спорта на ЦДГ “Първи юни” село Баниска, с филиали “Снежанка” село Батишница и 
“Детелина” село Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

1.3. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание 
и спорта на учениците от І – ви клас до ХІІ – ти клас в СОУ “Св. св. Кирил и Методий” град 
Две могили, област Русе. 

1.4. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание 
и спорта на учениците от І – ви до VІІІ – ми клас в ОУ “Христо Ботев” село Баниска, община 
Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Ежегодно са отпускат 
средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в училищата и детските 
градини. За целта се изготвят проекти, както е напревено от всички учебни звена от 
общината. Спазени са сроковете за подаване, като нашата комисия, трябва ги разгледа и 
съгласува. Според мен, проектите са подготвени в съответствие с изискванията, поради 
което предлагам да ги подкрепим.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Четирите проекта са добре разработени. Спазени са нормативните 
изисквания за бройка ученик или дете в детската градина. Предлагам да ги утвърдим и се 
даде възможност на училищата и градините да кандидатстват с тях.  
           2. Мехмед Чолаков: Прави ми впечатление, че най добре е разработенпроекта с 
цели и дейности на ЦДГ в град Две могили. Желателни и другите да взематпример от тях и 
съответно да си поставят целите и методите за тяхното изпълнение.  

3. Пламен Лашев: Парите които ще бъдат отпуснати не са много, но все е нещо.  
   
 След приключване на разискванията по докладнта, приехме следното: 

 СТАНО В И Щ Е: 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” 
1.1. Одобрява предложените проекти, както следва:  
1.1.1. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта на ЦДГ “Св. св. Кирил и Методий” град Две могили, област Русе. 
1.1.2. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта на ЦДГ “Първи юни” село Баниска, с филиали “Снежанка” село 
Батишница и “Детелина” село Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

1.1.3. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото 
възпитание и спорта на учениците от І – ви клас до ХІІ – ти клас в СОУ “Св. св. Кирил и 
Методий” град Две могили, област Русе. 

1.1.4. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото 
възпитание и спорта на учениците от І – ви до VІІІ – ми клас в ОУ “Христо Ботев” село 
Баниска, община Две могили, област Русе. 

1.2. Задължава председателя на комисията да ги съгласува с общинска 
администрация. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                               (Петър К. Петров)  
 

 
4. ………………………    
          (Пламен П. Лашев)   

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


