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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  
№ 27 

 

Днес, на 12.11.2008 г., от 14.30 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. Пламен Петков Лашев – член. 
4. Петър Колев Петров – член. 
5. Сезер Юсеин Сабах – член. 
 

  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Относно: Субсидиране на професионален център към Професионална Гимназия 
по селско стопанство.  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Във връзка с 
нарастващата нужда за обучение на граждани в трудоспособна възраст, в съответствие с 
намеренията на Социалното Министерство за намаляване времето на изплащане на 
помощи за трайна безработица е необходима постоянна квалификация и преквалификация. 
За по доброто осъществяване на тези цели е необходимо субсидиране в размер на 5 000 
лева. Това всичко ще рефлектира на пазара на труда и на по високата 
конкурентоспособност на гражданите използващи тези услуги. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Сезер Сабах: Изграждането на професионален учебен център в Общината е 
важно мероприятие за повишаване квалификацията на младите хора. Много младежи имат 
и незавършено основно образование и професионална квалификация. Добре е да се 
разкрият курсове за трактористи, животновъди и растениевъди. Поддържам тази инициатива 
и ще гласувам в Общинския съвет „За”. 
 2. Петър Петров: Сега в момента с настъпващата финансова криза това е един от 
начините за решаване проблемите с безработицата, която неминуемо я съпътства. Така, че 
това се явява една навременна мярка. Пари има и те могат да се вземат от преходния 
остатък и пари икономисани по отделните параграфи.  
 3. Мехмед Чолаков: Намеренията са добри и ще бъде в услуга особено за 
гражданите в нашата Община. И най вече за групите с ниска квалификация.  Има остра 
нужда от квалифицирана работна ръка. 
 

  След приключване на разискванията по двете докладни, приехме следните: 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” предлага на Общинския съвет и Кмета на 

Общината да отпусне сума в размер от 5 000 лева за подобряване материалната база 
на професионалния център към професионална гимназия по селско стопанство. 
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 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………….…… 2……………………….  3. …………………….. 
         (Светлозар М. Донев)                            (Мехмед  Чолаков)                                           (Пламен Лашев) 

 
 

3. ………………………  4. ………………………   
          (Петър Петров)                              (Сезер Сабах)  

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


