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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  
№ 28 

 

Днес, на 13.12.2008 г., от 09.30 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 Петър Колев Петров – член. 
4. Сезер Юсеин Сабах – член. 
На заседанието присъства и кмета на с. Кацелово 
 

  

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
  1. Закриване на филиал на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методйи” гр. Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Смятам, че най 
напред трябва да дадем думата на кмета на с. Кацелово. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Иван Николаев:  В момента има  пет деца, които са подали молба, но незнам 
защо не се приемат.Градината я посещават вече девет деца има подадени 6 молби от 
преди първи декември. От Каран Върбовка има още 2 деца които не посещават по 
финансови проблеми, а от Кацелово още едно по същите причини .Общо се събират 18 
деца и смятам ,че се образува една група и не трябва да се закрива. 

2. Светлозар Донев: Общината приключи с оптимизацията на училищната мрежа. 
Мисля ,че трябва да бъде запазена градината в селото, дори ако е необходимо да се 
дофинансира от общината. В подкрепа на това е тенденцията, че децата се увеличават и 
попълнят групата.  
 3. Сезер Сабах: Броя на децата в ЦДГ село Кацелово намаляха. Месечната 
посещаемост се движи между 6 - 7 деца.Това е икономически не оправдано. Но въпреки 
това в интерес на селото е детската градина да се запази. 

 4. Петър Петров: Това са социални въпроси, които касаят населението от една 
страна и от друта демографските поблеми. Смятам, че детската градина трябва за тази 
година да се запази..  
 5. Мехмед Чолаков: Категоричен съм, че детската градина трябва да се запази. 
 

  След приключване на разискванията по двете докладни, приехме следните: 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” предлага на Общинския съвет да не се 

закрива  ЦДГ с.Кацелово поради изложените по горе съображения. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………….…… 2……………………….   
         (Светлозар М. Донев)                            (Мехмед  Чолаков 

 
 

3. ………………………  4. ………………………   
          (Петър Петров)                              (Сезер Сабах)  

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


