
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  

№ 55 
Днес, на 17.08.2015 г. от 11.00 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. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 
3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Мехмед Селманов Чолаков – член. 
5. Микерям Кадир Адям – член. 
6. Пламен Петков Лашев – член. 
7. Велико Димитров Великов – член  
Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 274/11.08.2015 г. от Николай Христова, 

относно: Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор 
„Образование” за учебната 2015/2016 година на територията на община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 280/12.08.2015 г. от Дончо Досев 
Донев – председател на ЧН на читалище „Н.Й.Вапцаров - 1914” с. Баниска, относно: 
Вземане на решение за обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост за 
общинска собственост и участието на читалището в проект по мярка „Обновяване и 
развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 272/10.08.2015 г. от Николай Христов, 
относно: Промени по бюджета на община Две могили към 31.08.2015 г. 

По първа точка – От информациите на директорите на училищата и ЦДГ става 
ясно за броя на учениците и децата. На базата на тези бройки се формират паралелките в 
училище и групите в ЦДГ.  От обобщените искания на директорите комисията взе 
следните решения:  

1. Определя следната численост на персонала в педагогическите заведения на 
община Две могили:  

ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Две могили 

- щатен педагогически персонал   - 13,5 бр. 
- щатен непедагогически персонал   - 13    бр. 
- извънщатен персонал – работник в кухня           -   0,5 бр. 
Във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово   -            3,5 бр. 
- щатен педагогически персонал -           2    бр. 
- щатен непедагогически персонал -    1,5 бр. 
ОБЩО:  30,5 бр., в т.ч. 15,5 бр. педагогически , 14,5 бр. непедагогически персонал 

и извънщатен персонал -0,5 бр. 
ЦДГ „Първи юни” с. Баниска 

В ЦДГ” с. Баниска 
- щатен педагогически персонал   - 5 бр. 
- щатен непедагогически персонал   - 6  бр. 
във филиал „Снежанка” с.Батишница: 



- щатен педагогически персонал   - 1 бр. 
- щатен непедагогически персонал   - 2 бр. 
във филиал „Детелина” с.Бъзовец: 
- щатен педагогически персонал   - 2 бр. 
- щатен непедагогически персонал   - 2 бр. 
ОБЩО: 18 бр., в т.ч. 8 бр. педагогически и 10 бр. непедагогически персонал.  

 ОДК „Д-р Д.Пангелов” 

 1,0 щатна бройка – директор 
 5,0 щатни бройки за ръководители – хореограф - 1, музикални ръководители - 2, 
треньор по тенис на маса, ръководител спортни танци, ръководител кръжок по английски 
език в начален и горен курс 
 0,5 условна щатна бройка 

 ОБЩО: 7,5 бр., в т.ч. 6,5 бр.ръководители и 1 директор 
2. Определя формирането и функционирането на следните групи в ЦДГ на 

територията на община Две могили 
 - В ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две могили да се формират 3 подготвителни 
групи за 5 и 6 годишни деца.Останалите 5 и 6 годишни деца да бъдат разпределени в 2 
детски/смесени/ групи.       

- във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово – 1 сборна група от 21 деца. 
- във филиал „Снежанка” с.Батишница – 1 сборна група с 9 деца под норматива за 

максимален брой. 
-  във филиал „Детелина” с.Бъзовец – 1 сборна група от 24 деца или с 2 над 

норматива за максимален брой. 
-   в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска – 1 подготвителна група за 5 и 6 годишни – 20 

деца и 1 детска /смесена/ група за 3 и 4 годишни деца -22. 
3. Общински съвет дава съгласие за функционирането на паралелки с брой ученици 

под установения минимум в ОУ „Хр.Ботев” с. Баниска както следва: 
- I клас -  маломерна - 12 ученици 
- II клас – маломерна -13 ученици 
- III клас – маломерна – 11 ученици 
-IV клас – маломерна -  10 ученици 
-V клас  редовна – 20 ученици 
VI VIII клас /слята/ – 15 ученици  /7 + 8/ 
-VII клас – маломерна – 10 ученици 
- VIII клас – маломерна – 10 ученици 
4. Общински съвет дава съгласие за функционирането на 10 клас в СОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий” гр. Две могили с брой ученици под установения минимум, а 
именно10 ученици. 

По втора точка – Комисията дава съгласието си за участие на читалището в с. 
Баниска в тази програма, но докладната да бъде преработена на основание чл. 3, ал. 2 от 
ЗОС за промяна от публична в частна собственост. Да се допълни също със специална  
мотивация, да има и подробен устройствен план. 

По трета точка – От промените, направени за корекция на бюджета, вследствие на 
реализирани икономии да се дофинансират читалищата в селата Бъзовец и Баниска с по 
500 лева всяко едно.  

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
274/11.08.2015 г. от Николай Христова, относно: Утвърждаване на щатните бройки, 
маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за учебната 2015/2016 година на 
територията на община Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
280/12.08.2015 г. от Дончо Досев Донев – председател на ЧН на читалище „Н.Й.Вапцаров 



- 1914” с. Баниска, относно: Вземане на решение за обявяване на недвижим имот – 
публична общинска собственост за общинска собственост и участието на читалището в 
проект по мярка „Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на 
селските райони. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 
272/10.08.2015 г. от Николай Христов, относно: Промени по бюджета на община Две 
могили към 31.08.2015 г. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 
 
 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                     (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                       (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: 

        

_____________ (Ст. Пенчева) 
 


