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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  
№ 14 

 

Днес, на 12.06.2008 г., от 17.00 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. 
 

  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Относно: Отпускане на Никола Станчев еднократна финансова помощ за участие 
в Международния конкурс за млади таланти „Кримски вълни” град Феодосия, Украйна от 23-
28 юни.  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:   В Общинския съвет 
е постъпило заявление от Директорката на детския център за участие на Никола Станчев - 
солист на детско вокално студио за международен конкурс за млади таланти „Кримски 
вълни” в Украйна. Поканата е в резултат на доброто му представяне през 2007 година на  
международен конкурс за млади таланти. Никола Станчев е ученик в трети клас има сестра, 
която е в неравностойно положение и това налага да бъде финансово подпомогнат този 
ученик за участието му в международния конкурс. Приканвам членовете на комисията да 
подкрепят моето предложение тук и в Общинския съвет за неговото участие в  Украйна.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Аз смятам, че трябва да подпомагаме такива млади ученически 
таланти и да следим в бъдеще тяхното развитие. Ученика е в трети клас, учи се много добре 
и заслужава една такава подкрепа. 
 2. Пламен Лашев: Подкрепям идеята. 
 3. Мехмед Чолаков: Ние като Общински съветници трябва да имаме положително 
отношение към младите таланти, да подкрепяме тяхното развитие и да помагаме 
материално и морално за тяхното израстване. 

 

  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” гласува да бъде отпусната финансова помощ 
на ученика в трети клас Никола Йорданов Станчев за участие в международен конкурс 
в Украйна.  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (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) 


