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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  
№ 22 

 

Днес, на 12.08.2008 г., от 18.00 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. 
 

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

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 280/11.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Преструктуриране на Общински детски градини.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 281/11.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Утвърждаване щатните бройки в Общинските детски 
градини и ОДК „Д-р Д. Пангелов” в сектор „Образование” за учебната 2008/2009 година.  

По първа и втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:  Съгласно 
Наредба № 3 за нормите на преподавателска работа и реда за определяне числеността на 
персонала досега съществуваща длъжност Директор с група се премахва. Съгласно 
Наредбата за определяне числеността на персонала предлагам да обединим отделните 
детски градини като Бъзовец стане филиал на Баниска и Кацелово стане филиал на Две 
могили. Съответно на детска градина Две могили и Кацелово да бъде Миланка Добрева, а в 
Баниска с филиали Бъзовец и Батишница - Венета Илиева. Преструктурирането да влезе в 
сила от 15.09.2008 година. 

По отношението на щатните бройки  в Общинските детски градини и ОДК „Д-р Д. 
Пангелов” в сектор „Образование” за учебната 2008/2009 година нещата са регламентирани 
в тази наредба № 3 и ние трябва да се съобразим с нея..  
 В разискванията по двете докладни взеха участие: 
 1. Пламен Лашев: Съгласен съм направените предложения от кмета. 
 2. Сезер Сабах: Мисля, че е време тези градини да се обединят под едно 
ръководство, а по отношение на щатните бройко – от нас нищо не зависи. Има си Наредба и 
ние сме длъжни да се съобразим с нея и да коригираме нормативните си актове. 

 3. Петър Петров: В Батишница, Бъзовец и Кацелово децата в детските градини са с 
намален брой и не е  целесъобразно на една учителка да има и Директор. 
 4. Мехмед Чолаков: Аз подкрепям двете докладни. С този детски център говорим от 
зимата и беше крайно време да се вземе някакво решение. 
 
  След приключване на разискванията по двете докладни, приехме следните: 
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 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да подкрепи 
докладна записка относно преструктуриране на общинските детски градини 
 2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да утвърди 
щатните бройки в Общинските детски градини и ОДК „Д-р Д. Пангелов” в сектор 
„Образование” за учебната 2008/2009 година 
  

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 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) 


