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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  
№ 15  

 

Днес, на 17.06.2008 г., от 14.00 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: Актуализиране на Програмата за оптимизация и реструктуиране на 
образователната мрежа в Община Две могили.  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Необходимо е да се 
проучи до къде е стигнала оптимизацията на училищната мрежа в Общината. За в бъдеще, 
ако има назначение на педагогически кадри да се съобразява принципа за назначаване от 
закритите училища. Всичко това го казвам в резултат на многото питания на учителите от 
Кацелово, Бъзовец и Батишница.  

В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: С закриването на училищата ние направихме структурната 
реформа на образованието. В Общината остана едно основно и едно средно училище. Това 
като принцип за оптимизация на училищната мрежа е добре. Но тук какво трябва да 
направим? Да помислиме за освободения педагогически персонал и за неговото устройване 
на работа. Да решим въпроса с извозване на учениците и тяхното столово хранене. 
Общинска администрация и Кмета трябва да поемат тази отговорност. 
 2.Пламен Лашев: Съгласен съм с това и споделям исказванията до тук и очаквам 
активната намеса на Кмета на Община Две могили. По този начин ще има възможност за 
откриване на работни места и до известна степен на компенсация на закритите  бройки. 
 3. Мехмед Чолаков: Закриването на училищата доведе до стрес населението на 
селата и смятам, че трябва да се отговори на техните искания. В противен случай ще се 
предизвика демографски срив (изселване на млади семейства). 

 

  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА 
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДВЕ 
МОГИЛИ.  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 часа. 
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Подписали протокола: 

 
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) 


