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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  
№ 3 

 

Днес, на 28.01.2008 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. 

  

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. Обсъждане предложението на група родители, чиито деца учат в осми клас в СОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” – Две могили за разделянето през втория учебен срок на 
паралелката на две такива.  

2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните за периода 2006-2007г..  

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
 Родителите искат от нас решение с което да разделим паралелката на две, с цел по 
– добро обучение. Считам искането им за основателно, но с оглед нормативните уредби в 
образованието, броя на паралелките се определя в началота на годината. За откриването 
на втора паралелка учениците са малко. Така, че сега това не може да стане. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Мехмед Чолаков: По средата на учебната година, не може да се правят такива 
промени.  
 2. Пламен Лашев: Подкрепям казаното. 
 3. Петър Петров: Място за спор няма. Искането сега не може да се приеме. 
 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
  За дейността на комисията за борба с провиообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни през 2006г. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Мехмед Чолаков: Този въпрос е много важен за въспитанието на подрастващото 
поколение. За прекратяване на дейности свързани с нарушаване на обществения ред и 
обществените порядки. Много е важно, противообществените прояви за малолетни да бъдат 
пресечени още в началната фаза.  
 2. Светлозар Донев: Правя предложение за допълнение към решението на 
централната комисия. Като привантивна мярка е необходимо да се осигури охрана на 
учебните заведение за прекратяване, посещението на външни лица.  
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Привантивни мерки и строг контрол за употребата на наркотици и ефективни наказания на 
разпространителите.  
 3. Петър Петров: Ние сме малка община, познаваме се всички, познаваме 
проблемните деца, но трябва да подчертая, че малко се работи с тях. Сега със създаването 
на общинска полиция, като задача трябва да стои пред тях и малолетната престъпност. Да 
се засили контрола в училищата за реда и дисциплината. Подкрепям г-н Донев относно 
охраната в учебните заведения. 
 4. Сезер Сабах – Аз съм млад човек, познавам проблемите на младежта. 
Малочислеността на общината позволява да се следи всяко дете и задачата да се 
установят нередности не е много трудна, а въпрос на добра стратегия. Контрола трябва да 
бъде съсредоточен най-вече в учебните заведения.  
 
  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ГЛАСУВА против предложението на група 
родители, чиито деца учат в осми клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Две могили за 
разделянето през втория учебен срок на паралелката на две такива, тъй като не е 
целесъобразно с действащата нормативна уредба.  
 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА доклада на местната комисия за борба 
с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за периода 2006-
2007г. Препоръча да се дадат следните допълнения към предложенията до 
централната комисия: Като привантивна мярка е необходимо да се осигури охрана на 
учебните заведение за прекратяване, посещението на външни лица.  

Привантивни мерки и строг контрол за употребата на наркотици и ефективни 
наказания на разпространителите. 
 
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
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) 


