
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУЛНО–ИСТОРИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 39 

 

Днес, на 05.08.2009 г., от 15.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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 Петков Лашев – член. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 
В работата на заседанието взе участие Мариана Ангелова – старши специалист 

„Образование” в Община Две могили. 
 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. № 341/04.08.2009 г., 
относно: Предложение за включване на ОУ ”Хр. Ботев” село Баниска, община Две могили в 
списъка на средищните училища в Република България. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:  
Считам, че предложението следва да бъда подкрепено. Притеснителното в случая, е 

че ПМС е от месец април 2009 г.,а сега – на извънредна сесия трябва да разглеждаме този 
въпрос, тъй като крайния срок за подаване на документите е 15 август. На този въпрос ще 
отговори г-жа Ангелова. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Мариана Ангелова: Аз от няколко дни съм на тази длъжност и не мога да обясня, 
защо се е получило така. В понеделник ми казаха да подготвя докладната и аз го направих. 
Но наистина в интерес на Общината е, да се приеме такова решение. 

2. Мехмед Чолаков: Необходимо е да направим това. Преди когато бяха закрити 
училищата в Помен и Могилино, не бяха получени никакви пари за подпомагане извозването 
на децата до село Баниска. С това решение, и евентуално – с уважаването му, само ще 
спечелим. 

3. Петър Петров: Не може ли да допълним решението си с това, което приехме по-
рано. Имам предвид за защитеното училище. Да опитаме отново да кандидатстваме. 

4. Пламен Лашев: В решението трябва да се добави като точка, че упълномощаваме 
кмета да изпълни решението ни. 
 След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 

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

следното решение: 
1. Дава съгласие Кмета на Община Две могили да направи мотивирано предложение 

до Министерството на образованието, младежта и науката за включване на Основно 
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училище “Христо Ботев” село Баниска, улица “Христо Ботев” № 20, община Две могили, 
област Русе в списъка на средищните училища в Република България. 

2. Дава съгласие Кмета на Община Две могили да направи мотивирано предложение 
до Министерството на образованието, младежта и науката за включване на Основно 
училище “Христо Ботев” село Баниска, улица “Христо Ботев” № 20, община Две могили, 
област Русе в списъка на защитените училища в Република България. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 

 
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) 


