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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  
№ 30 

 

Днес, на 22 .01.2009 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 Петър Колев Петров – член. 
4. Сезер Юсеин Сабах – член. 
5.Пламен Лашев –член. 

На заседанието присъства Председателя на общинския съвет и зам. Кмета Боян  Симеонов  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
  1. Разглеждане отчета за дейността на местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни в гр. Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Предоставям на 
комисията по „Образование, култура и културно - историческо наследство” отчета на 
комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Смятам, че 
отчета е изчерпателен. Направени са много неща , но има все още какво да се прави.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Всяка година общинския съвет приема отчет на комисията за 
работа с малолетни и непълнолатни. Комисията добре работи и от отчета е видно ,че 
нямаме сложни и непоправими случай.                                                                                                                     
  3. Сезер Сабах: Смятам ,че връзката с родителите не е много добра .Тук има какво 
да се направи.. 
           4. Мехмед Чолаков: Трябва да се търсят начини за взаимно решаване на 
възникналите проблеми. 
 След приключване на разискванията по докладнта, приехме следното: 

 СТАНО В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за”. Комисията одобрява отчета на комисията за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в гр. Две могили. 
      

 
Подписали протокола: 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                              (Сезер Юс. Сабах) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
          (Пламен П. Лашев)                              (Петър К. Петров)  
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       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


