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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 8 

 

Днес, на 02.03.2008 г., от 17.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество и вероизповеданията, на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
3. Велико Димитров Стефанов – член.  

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

 

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

1. Разглеждане Докладни записки № 60/11.02.2008 г., № 61/11.02.2008 г. и № 62/ 
11.02.2008 г., относно закриване на Училищата в селата Кацелово, Бъзовец и Батишница. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: 
Мисля, че не само Комисиите по „Бюджет и финанси” и по „Образованието” трябва да 

разгледат тези докладни и да вземат становище. Ние, като комисия, също трябва да вземем 
становище и да защитим решенията си по тях. Предлагам всеки един от нас да посети по 
едно село, да си организира срещи с жителите и да чуе какво мислят хората. След това, да 
се съберем на 5 или 6 март и да направим докладите си и съответно да вземем решение по 
Докладните. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Велико Стефанов: Аз поемам Кацелово. До 5 – ти ще мога да докладвам по 
Докладната за Училището в селото. Аз съм разговарял вече няколко пъти с групи хора 
оттам, така че долу-горе ми е известно какво ще кажат хората. 

2. Г-н Никола Николов: Аз ще поема Бъзовец. Да се организираме и на 5-ти да се 
съберем отново. Микерям да поеме своето село. 
 

 
 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ ДА ПРОВЕДЕ СРЕЩИ с жителите на 

селата, предвидени да бъдат закрити Училища, като се разпределят, както следва: 
1.1. Микерям Адям – село Батишница. 
1.2. Никола Николов – село Бъзовец. 
1.3. велико Стефанов – село Кацелово. 
2. Насрочва следващото заседание на комисията за 5-ти март 2008 г. от 18.30 

часа. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
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Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                             (Велико Д. Стефанов) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________ (Микерям Адям) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


