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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 1 
 

Днес, на 12.12.2011 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на 

Общината, в стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, 

символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните 

хора, спорта и туризма”, на което присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Димитър Петров Димитров – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

           6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията, взеха участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет, Мариана Ангелова – старши специалист в отдел 

„РРСПП” в Общината и Росица Димитрова – старши експерт „Бюджет” в Общината. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

530/08.12.2011 г., относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на 

Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

531/08.12.2011 г., относно: Изменение на Приложение 5.1 от Решение № 880 по 

Протокол № 58/18.02.2011 г., относно педагогическите кадри от общината, които 

имат право на заплащане на част от транстортните разходи за 2011 г., считано от 

15.09.2011 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Постъпила е 

докладна записка от Кмета на Общината с искане да бъдат отпуснати стипендии на 

наши деца с изявени дарби съгласно приетата от нас Наредба № 13. Съгласно чл. 13, 

ал. 1 и ал. 2 от същата Наредба е сформирана експертно-консултативна комисия, 

която на 08.12.2011 г. е разгледала подадените за 2011 г. три искания за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две 

могили. Предложенията на комисията са да бъдат подпомогнати еднократно със 

стипендия следните деца: 

1. Адриана Яворова Иванова – ученичка в пети клас в СОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий” град Две могили. Същата е дългогодишна състезателка по тенис на маса 

към ОДК град Две могили. За 2011 г. тя е на трето място индивидуално първенство 

за деца до 12 години, първо място отборно и трето място отборно за деца до 12 
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години. Предложението на комисията е да получи 50 % от минималната работна 

заплата за страната или 135 лева. 

2. Ивелина Яворова Иванова – ученичка в шести клас в СОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий” град Две могили. Същата е дългогодишна състезателка по тенис на маса 

към ОДК град Две могили. За 2011 г. тя е на трето място двойки за деца до 12 

години, първо място отборно, второ място отборно девойки младша възраст и трето 

място отборно за деца до 12 години. Предложението на комисията е да получи 50 % 

от минималната работна заплата за страната или 135 лева. 

3. Мирослава Димитрова Андронова – ученичка в трети клас в СОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий” град Две могили. Същата е дългогодишна състезателка по тенис 

на маса към ОДК град Две могили. За 2011 г. тя е на първо място отборно 

ученически игри, първо място отборно държавно първенство, второ място отборно 

девойки младша възраст и трето място отборно за деца до 12 години. 

Предложението на комисията е да получи 40 % от минималната работна заплата за 

страната или 108 лева. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:  
Постъпила е докладна записка от Кмета на Общината, която касае промяна в 

съставите на педагогическите колективи на територията на Общината за новата 

учебна 2011/2012 г. Това налага промяна на списъка на пътуващите учители, които 

имат право на заплащане на част от транспортните разходи. В тази връзка е искана 

информация от директорите на учебните заведения за пътуващите им учители за 

новата учебна година. Поискана е също така и справка от Дирекция „Бюро по труда” 

град Бяла за регистрираните педагогически кадри на територията на общината. Към 

докладната записка са приложени две кореспонденции с бюрото по труда – едната 

от г-жа Маринова и другата от г-н Марков, в които има разминаване в отговора и в 

датата. Искам да попитам г-жа Ангелова защо се е получило така? 

В разискванията по втора точка от дневния ред взеха участие: 

1. Мариана Ангелова: Двете справки предоставени ни от Дирекция „Бюро 

по труда” да с различни дати и имат различия в отговорите, защото директорката на 

училището г-жа Маринова е поискала информация за регистрираните педагогически 

кадри само на територията на град Две могили. Тъй като ние сме средищно училище 

и се разпростираме на територията на цялата Община, информацията, която поисках 

аз беше за територията на цялата община. Единият отговор е за педагогическите 

кадри на цялата община, а другият – за кадрите само на територията на града. 

Проблемът е, че в село Бъзовец има безработен учител, който може да работи в 

нашето училище и няма да се налага да му плащаме пътни, тъй като ще пътува с 

училищния автобус. Според Постановление № 27 от 9 февруари 2009 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. Државните 

органи и другите бюджетни организации могат да извършват разходи в полза на 

работниците и служителите за пътуване от местоживеенето до местоработата и 

обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност 

и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от 

населеното място, обекта или района, в който се намира седалището на 

предприятието или неговата териториална структура. 
 2. Светлозар Донев: Директорката на училището – Елка Маринова е подала 

докладна записка до Кмета на Общината с искане в списъка да бъдат включени 

четири учителки, съответно по БЕЛ двете, една по биология и една по информатика. 

Аз лично не съм съгласен Николинка Върбанова Маринова и Лилия Кирилова 
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Линкова – Атанасова и двете учителки по БЕЛ да бъдат включени в списъка, тъй 

като на наша територия има регистрирани безработни учители. И двете пътуват от 

Русе и това са разходи за Общината. Но така или иначе ние сме колективен орган и 

ще гласуваме като такъв. Сега от нас се иска да гласуваме списъка, който ни е 

предложила г-жа Ангелова, в който тези две учителки не са включени. Ако 

Общината има пари нека да плаща. И все пак ви предлагам да гласуваме само за 

тези две лица дали да бъдат включени.  

 По направеното предложение гласуваха, съответно 5 гласа „За” и 2 гласа 

„Против”  

 3. Пламен Лашев: Аз искам да попитам този разход от общинския бюджет 

ли се отпуска или от делегирания бюджет на училището? 

4. Димитър Димитров: Аз мисля, че тези средства идват от Министерството 

на финансите въз основа на подадения списък от нас. Все пак самия директор на 

училището сам си решава кого да назначи. 

5. Росица Димитрова: За тази година бюджетът е изчерпан и няма да има 

финансиране. Така или иначе ние няма да можем да им платим, дори и да вземете 

това решение. Но за по-сигурно го гласувайте ако все пак решат да направят превод. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат подпомогнати 

деца с изявени дарби на територията на Община Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си да бъде изменено 

Приложение 5.1 от Решение № 880 по Протокол № 58/18.02.2011 г., относно 

педагогическите кадри от общината, които имат право на заплащане на част от 

транстортните разходи за 2011 г., считано от 15.09.2011 г. 
1.  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Светлозар М. Донев)                      (Димитър П. Димитров)                        (Невена Д. Георгиева)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Св. Донев) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (Д. Димитров) 


