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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  
№ 9  

 

Днес, на 16.04.2008 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. Разглеждане на докладна записка с вх.№ 94/16.04.2008 г. на Драгомир Дамянов 
относно: Кандидатстване с Проект „Гарантиране на равен достъп до качествено 
образование за две училища от Община Две могили (ОУ „Христо Ботев” село Баниска и СОУ 
„Св. св. Кирил и Методий” град Две могили) със силно присъствие на деца от ромски 
произход, чрез модернизиране и техническо екипиране на учебните заведения по ОПРР, 
операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно 
развитие. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
 Общината продължава да търси начини да реши въпроса с оборудването на двете 
училища, които остават да функционират след 01.09.2008 г. Ако участието по проекта ще 
реши проблема, аз съм за докладната и предлагам да я подкрепим днес и на сесията в 
петък. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Не всеки проект минава и новото ръководство трябва вече, да се е 
убедило в това. Но трябва да се опитва. Затова, аз лично ще подкрепя докладната.   
 2. Мехмед Селманов: Тази докладна е извън дневния ред, но като ни я предлагат по 
спешност, трябва да се произнесем по нея. Учебната година свършва скоро, а по 
оборудването на училищата, кога ще се работи, ни ми е много ясно. Но да я подкрепим 
 3. Сезер Сабах: Аз също подкрепям докладната. Щом от нея може да излезе нещо 
добро за Общината, аз съм „за”. 
 4. Пламен Лашев: При толкава еднопосочни изказвания, какво друго да кажа – да я 
подкрепим.  

 

  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
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 1. Комисията с 4 (пет) гласа „за” предлага на Общинския съвет да даде 
съгласие за кандидатстване с Проект „Гарантиране на равен достъп до качествено 
образование за две училища от Община Две могили (ОУ „Христо Ботев” село Баниска и СОУ 
„Св. св. Кирил и Методий” град Две могили) със силно присъствие на деца от ромски 
произход, чрез модернизиране и техническо екипиране на учебните заведения по ОПРР, 
операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно 
развитие. 
 Не възразяваме, Общинският съвет – Две могили да декларира, че няма да променя 
предназначението на сградите и дворните пространства в ОУ „Христо Ботев” село Баниска и 
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили за период от 10 години, след приключване 
дейностите по проекта. 
 
 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 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) 


