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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  
№ 42 

 

Днес, на 06.10.2009 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 Комисията взеха участие Боян Симеонов Иванов – зам.-ръководител 

на щаба за координиране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи 
при екстремни ситуации в Община Две могили, област Русе; Милко Христов – Секретар на 
щаба за координиране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при 
екстремни ситуации в Община Две могили, област Русе. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Готовността за работа при екстремални условия и създаване на организация за 
почистване на снега и провеждане на нормална учебно-възпитателна дейност. 

По първа точка от дневния ред докладва Милко Христов:  
Община Две могили е създала всички необходими условия за поддържането на 

пътната мрежа през зимата. Така например са: 
1. Осигурени и доставени са течни горива в ЦДГ град Две могили, СОУ „Св.св. Кирил 

и Методий” и Дома за деца село Могилино, ПГСС град Две могили има проведена процедура 
за закупуване на въглища.  

2. Определени са местата за настаняване на закъсалите МПС и хора в общинския 
център.  

3. В момента се подготвя целеви набор от заповеди във връзка със зимното 
почистване. Проверен е електро-агрегата на Дома в село Могилено, трафопоста при ПГСС 
му е направена профилактика.  

4. В училищата са издадени заповеди за стриктно спазване на противопожарните 
условия на труд през зимния период.  

5. Има пряка координация между директорите на учебните заведения и щаба за 
реагиране при нужда. 

В разискванията взеха участие: 
1. Светлозар Донев: Аз считам, че Общината е направила необходимото за 

осигуряване извозването на учениците при лошо МТО време и учебния процес ще се 
провежда съгласно седмичното разписание. 

2. Мехмед Чолаков: През зимата винаги може да се случи нещо непредвидено. 
Важно е наистина, че въпроса за превозването на учениците от техните населени места да 
училище и обратно стои на дневен ред на общинската администрация. 
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След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 

 

 СТАНО В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  одобрява мерките взети от общинската 

администрация за работа при екстремални условия и създаване на организация за 
почистване на снега и провеждане на нормална учебно-възпитателна дейност в Община Две 
могили. 

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) 


