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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  
№ 34 

 

Днес, на 16.04.2009 г., от 16.00 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. Петър Колев Петров – член. 
4. Пламен Лашев –член. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 

  

В работата на заседанието взе участие Марияна Ангелово – служител в Общинска 
администрация – Две могили. 

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

1. Разглеждане на Инициатива, относно: ограничаване на тютюнопушенето в 
учебните заведения на територията на Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Марияна Ангелова: Според мен, 
общинската администрация си е поставила за цел, всички световно определени дни да бъда 
отбелязани сред учащите се. Такъв е и 31 май – “Ден без тютюнев дим”. В тази връзка бяха 
направени анкети сред учащите се, за да се установят причините, които карат младите хора 
да посягат към цигарите, а също така и причините, които биха ги накарат да ги откажат. 
Имам идея да поканя наесен психолози по тази тема. Сега ще направим конкурс за плакат, 
хепанинг. Правим и опити за изграждане на Български младежки червен кръст. Ще бъдат 
раздадени награди. Смятаме да развием темата, като организираме през следващата 
година “Клас без тютюнев дим”. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Тютюнопушенето е голям проблем за обществото ни. Всякакви 
действия в ограничаване влиянието след младите хора ще е от полза. Предлагам в щата да 
се предвиди цяла бройка за длъжността “секретар на комисията за БППМН”.  
            2. Светлозар Донев: Подкрепям инициативата, защото това е едро реално действие 
на тази комисия за превенция. Инъче писането на планове без действия, не води до 
желания резултат. Препоръчвам да се определи “Ден против насилието” за психоклимата в 
училище и повече консултации с психолози.  
   
 След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 

 СТАНО В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” подкрепя подетата инициантива от 

общинска администрация с препоръка за доразвитие за непрестанна превенция с 
подрастващите.  

2. Предлага в структурата на общинска администрация да се предвиди цяла 
бройка за “секретар на комисията за БППМН”. 
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


