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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 469 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 30/27.09.2013 г. 
 

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 2, чл. 2а и чл. 3, 

във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 11, ал.3 от Наредба № 7 от 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена, чл. 12 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за 

нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността 

на персонала в системата на народната просвета, издадена от министъра 

на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г. и Докладна 

записка с вх. № 340 от 16.09.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
  
 

Р Е Ш И : 
 

 

1. Изменя т. І подточка 1 от Решение № 449 взето на заседение на Общински съвет 

с Протокол № 29/23.08.2013 г., която добива следният вид: 

1.1. В ЦДГ – град Две могили: 

1.1.1. щатен педагогически персонал   -  13.5 бр. 

1.1.2. щатен непедагогически персонал   -  13 бр. 

1.1.3. извънщатен персонал– пазач/невъоръжена охрана/  1 бр. 

1.1.4. извънщатен персонал - работни, кухня    0.5 бр. 

1.2. Във филиал „Олга Жекова”, село Кацелово: 

1.2.1. щатен педагогически персонал     2 бр. 

1.2.2. щатен непедагогически персонал     1.5 бр. 

ОБЩО: 31.5 бр., в т.ч.  15.5 бр. педагогически и 14.5 непедагогически персонал 

и извънщатен персона 1.5 бр. 

ІІ. Изменя т. ІІ от Решение № 449 взето на зесадение на Общински съвет с 

Протокол № 29/23.08.2013 г., която добива следният вид: 

1. В ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, град Две могили да бъдат 7 детски групи, от 

които: 

1.1. 1 бр. подготвителна група (6 г.). 

1.2. 1 бр. подготвителна група (5 г.). 

1.3. 3 бр. детски групи (смесени). 

1.4. 1 бр. първа група. 

1.5. 1 бр. детска група (смесена) във филиал в село Кацелово. 



ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


