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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  

№ 57 
 

Днес, на 04.10.2010 г., от 16.00 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. 

 В работата на комисията взеха участие: Венета Димитрова – Директор на ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска, Янка Николова – зам.-директор на СОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий” град Две могили, 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Писмо от Айтен Алиева – Председател на Сдружение 

„Многоетническо общество – таланти и реализация ХАРМОНИЯ”. 

2. Обсъждане готовността за работа при екстремални условия и създаване на 

организация за почистване на снега и провеждане на нормална учебно-

възпитателна дейност. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Писмото е 

изпратено до Кмета на Общината, резюлирано до мен като Председател на 

комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

Писмото е във връзка със стартирането на мултиетническия проект „Етноталант 

2010” под патронажа на Министерството на културата.  Сдружение 

„Многоетническо общество – таланти и реализация „Хармония” ни кани да 

участваме в този проект, като организираме и проведем кастинги в нашата 

Община. Целта на проекта е той да добие национален обхват, като постави 

началото на традиционните обичаи в областта на културните изяви на етническите 

общности в Република България. Кастингите са насочени в региони с 

преобладаващо смесено население. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Венета Димитрова: На мен не ми стана ясно за какъв вид таланти става 

въпрос? Певчески, танцови? В училищата има различни етноси. 

2. Пламен Лашев: Според мен този кастинг касае всички деца. 

Прослушванията ще протичат и с участия на местните ансамбли, солови 

изпълнители и танцови състави.  

3. Янка Николова: Няма нищо лошо да участваме. Нека всеки един от нас 

прецени кои негови деца могат да участват в кастинга.  

По втора точка от дневния ред докладва Милко Христов: Община Две 

могили е създала всички необходими условия за поддържането на пътната мрежа 

през зимата, както беше и миналата година. Има изготвени планове за действие, 

които се одобряват от Кмета на Общината и включват всички стихийни бедствия. 
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Общината сключва договори с фирми-изпълнители за почистването на 

общинската пътната мрежа. Аз лично мога да поема ангажимента към вас, че първо 

училищата ще бъдат почистени. Но това не се отнася за учебното стопанство. Това 

може да го нареди Кмета на Общината.  

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Светлозар Донев: Ние директорите на училищата от Общината сме си 

изготвили планове за действие при бедствия и аварии. Бихме искали да ги 

съгласуваме с вас и да бъдат утвърдени от Кмета. Имаме нужда от помощ от 

общината. Не можем със собствен персонал да почистваме учебното стопанство. 

2. Петър Петров: Помещенията където децата чакат училищните автобуси 

трябва пак да се отопляват, както беше през миналата година? 

3. Пламен Лашев: Нека машините след като почистят входните и изходни 

артерии на Общината, училищата, болниците, гробищата да се завъртят и в двора 

на училището.  
 

След приключване на разискванията по докладната, приехме следните: 
 

 СТАНО В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” препоръчва на Директорите на 

Училищата, които се намират на територията на Община Две могили да бъдат 

запознати учениците с проекта: „Многоетническо общество – таланти и реализация 

ХАРМОНИЯ” и да се съдейства на желаещите да участват в него. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” констатира, че Училищата, които се 

намират на територията на Община Две могили имат изготвени подробни планове 

за работа при екстремални условия и създаване на организация за почистване на 

снега и провеждане на нормална учебно-възпитателна дейност през предстоящия 

зимен период, а Община Две могили е разработила свой такъв. 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

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

 

 

4. …………………     
          (Пламен П. Лашев)   

        

 

Председател на комисията: 

        
_______________ (Св. Донев) 

 

 

Секретар      на       комисията: 

 
       _______________ (М. Чолаков) 


