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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 9 

 

Днес, на 05.03.2008 г., от 18.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество и вероизповеданията, на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
3. Велико Димитров Стефанов – 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. Вземане на становище по Докладни записки № 60/11.02.2008 г., № 61/11.02.2008 г. 
и № 62/ 11.02.2008 г., относно закриване на Училищата в селата Кацелово, Бъзовец и 
Батишница. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: 
Аз не съм съгласна Училището в село Батишница да бъде закрито. Това е и 

мнението на хората. Затова, ще гласувам „против”, тъй като младите хора ще бъдат 
принудени да напуснат  и да се изселят в град Русе.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Никола Николов: Аз ходих в Бъзовец. Срещнах се с много хора. Те не искат 
да се закрива Училището. Твърдят, че са им необходими около 5 000 – 10 000 лева за да 
вържат бюджета. Действително това е така. В Училището са направили Проект за бюджет за 
2008 г. и там е посочено, че необходимата сума е само 5 746.54 лв. Не е голяма, но тази 
цена, ще бъда за сметка на качеството. Децата не бива повече, да учат в слети паралелки, 
поради което аз ще гласувам „за”.  

2. Г-н Велико Стефанов: Кацелово също не иска, но разбират, че не може по друг 
начин. 82 000 лева за едно Училище от 40 деца е много. Ще се дърпат в началото, но ще 
свикнат. Аз ще гласувам „за”. 
 
 
 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 2 (два) гласа „за” и 1 (един) глас „против” РЕШИ ДА ПОДКРЕПИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ЗАКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩАТА В СЕЛАТА КАЦЕЛОВО, БЪЗОВЕЦ И 
БАТИШНИЦА. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 20.00 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                             (Велико Д. Стефанов) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________ (Микерям Адям) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


