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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  
№ 7  

 

Днес, на 06.03.2008 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. Сезер Юсеин Сабах – член.  
4. Пламен Петков Лашев – член. 
5. Петър Колев Петров – член. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет и Стефка Райкова – специалист по образованието в 
Общината. 

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

1. Разглеждане на Докладна записка на Кмета на Община Две могили Драгомир 
Дамянов с вх. № 71/05.03.2008 г., относно: Закриване на общинско обслужващо звено. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
 Не може да съществува училището в село Батишница, тъй като то струва на 
Общината близо 80 000 лева, а там се учат само 20 деца с тенденция за следващата година 
да намалеят. Няма как да стане слята паралелка от всички класове.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Говорих с г-н Райнов. Според него, това училище не може да 
съществува в този вид. Следователно, то трябва да бъде закрито.   
 2. Стефка Райкова: Издръжката на един ученик е 1105 лв. на ученик, тези средства 
не стигат за издръжка на училището.Трябва навреме да вземе решение за да се представи в 
Регионалния инспекторат и от там в Министерството на образованието. 
 3. Мехмед Селманов: Аз съм против закриването на училището. Ако го закрием, 
закриваме селото. Хората ще се изнесат от селото и ще се установят в град Русе.   
 4. Пламен Лашев: Комисията трябва да бъде единна, а да не се делим.  

 

  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  и 1 (един) глас „против” ГЛАСУВА  ЗА 
ЗАКРИВАНЕ на ОУ „ХР. Ботев” с. Батишница. 
 
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
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          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                              (Сезер Юс. Сабах) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
          (Пламен П. Лашев)                              (Петър К. Петров)  

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


