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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  
№ 36 

 

Днес, на 17.05.2009 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 докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 261/04.06.2009 г., 
относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2008 
– 2013 г. в Община Две могили.  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Събрали сме се тук за да 
обсъдим местната програма, която Общинска администрация със съдействието на отдела 
на “Закрила на детето” при дирекция “ Социално подпомагане” е разработила за закрила на 
детето за 2009 г. Идеята на програмата е да анализира актуалното състояние на децата, 
живеещи на територията на Община Две могили, да открие проблемите в тяхното 
отглеждане и възпитание.Необходимо е усилията ни да са насочени към превенция на 
подрастващите. Поканили сме Павлина Цанева и Венетка Калицова, които са с основен 
принос за разработването и ще могат да ни запознаят по-обстойно с нея.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков: Мисля, че в училищата прикриват нещата, затова трябва да се 
разговаря и с родителите на децата. Имаме проблеми с тютюнопушенето, алкохола и 
детската агресия. Това са основните проблеми, но като цяло програмата е хубава. 

2.  Петър Петров: Имам въпрос, защо не е зададен бюджета?Много е усложнена 
процедурата за съставянето и утвръждаването на протоколите на деца със специални 
образователни изисквания.Необходимо е тази процедура да се опрости , за да могат 
нуждаещите се да се възползват от тази услуга. 

3. Пламен Лашев: Миналата година също приехме такава програма, но не си 
спомням някой да е отчитал изпълнена ли е. Получава се така, че по различни указания 
приемаме определени документи, а после никой не си прави труда да прави отчет как са 
изпълнени. Убеден съм, че сте се постарали да разработите добра програма, но трябва да 
направите така, че в края на годината да представите отчет как сте я изпълнили .  
 След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 

 СТАНО В И Щ Е: 
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1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  предлага на Общинския съвет да приеме 

Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2008-2013 г. в 
община Две могили. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 


