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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  
№ 43 

 

Днес, на 12.10.2009 г., от 15.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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. Пламен Петков Лашев – член. 
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 459/08.10.2009 г., относно: 
Изменение на  Приложение 5.1. от Решение № 367 по Протокол № 31/06.03.2009г. относно 
педагогическите кадри от общината, които имат право на заплащане на част от 
транспортните разходи за 2009г. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Касае се за 
преподавателите, които съгласно Постановление № 27 от 2009 г. имат право да им бъдат 
заплатени част от транспортните разходи. Списъкът предложен от Директора на училището 
е коригиран, тъй като Кметът на Общината е изискал справка от Бюрото по труда, от която 
да е видно  има ли регистрирани безработни учители в Общината и по какви предмети 
преподават. Такава справка е представена. По тази причина предложението на Кмета не 
съвпада с първоначалното предложение на Директора на училището. Считам, че в случая 
Кмета е прав и трябва да подкрепим докладната, така както ни е предложена. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров: Съгласен съм с г-н Донев. Не може да имаш трима безработни 
преподавателя по български езин и да назначаваш човек от Русе. 

2. Пламен Лашев: Всъщност можеш да го назначиш, но не може да искаш да му се 
поемат част от транспортните разходи. 

3. Мехмед Чолаков: Същото се отнася и за Маргарита Каменова. 
 

 След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 
 

 СТАНО В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  предлага на Общинския съвет да приеме 

изменение на  Приложение 5.1. от Решение № 367 по Протокол № 31/06.03.2009г. относно 
педагогическите кадри от общината, които имат право на заплащане на част от 
транспортните разходи за 2009г, така както е предложено. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                               (Петър К. Петров)  
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4. ………………………    
          (Пламен П. Лашев)                                 

       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


