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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 329 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 16/29.08.2016 г. 
 

По шестнадесета 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 ал. 3 от Наредба № 7 от 20.12.2000 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. № 473/22.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

Р Е Ш И : 
, 

1. Определя следната численост на персонала: 

 1.1. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили: 

1.1.1. В ДГ – град Две могили: 

- педагогически персонал   -  11.0 бр. (в т.ч. директор). 

- непедагогически персонал  -  12.0 бр. (в т.ч. счетоводител) 

1.1.2. Във Филиал „Олга Жекова” село Кацелово: 

- педагогически персонал   -  2.0 бр. 

- непедагогически персонал   - 2.0 бр. 

Общо: 27.0 бр., в т.ч. 13.0 бр. педагогически и 14.0 непедагогически персонал. 

1.2. ДГ „Първи юни” село Баниска: 

1.2.1. В ДГ – село Баниска: 

- педагогически персонал   -  5.0 бр. 

- непедагогически персонал   - 6.0 бр. 

1.2.2. Във филиал „Детелина” село Бъзовец: 

- педагогически персонал   -  2 бр. 

- непедагогически персонал   - 2 бр. 

Общо: 15 бр., в т.ч. 7 бр. педагогически и 8 непедагогически персонал. 

1.3. ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” град Две могили: 

- Педагогически специалисти с ръководни функции:   1.0 щатна бройка (директор); 

- Педагогически специалисти –     6.5 щатни бройки. 

Общо: 7.5 в т.ч. 1 бр. педагогически специалисти с ръководни функции и 6,5 

педагогически специалисти. 



2. Дава разрешение за формиране и функциониране на следните групи деца в 

детските градини на територията на община Две могили:  

2.1. Формиране и функциониране на Първа възрастова група с 24 деца (над 

норматива за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - град Две могили. 

2.2. Формиране и функциониране на Втора възрастова група с 24 деца (над 

норматива за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - град Две могили.  

2.3. Формиране и функциониране на Разновъзрастова група с 23 деца (над 

норматива за максимален брой) във Филиала „Олга Жекова” – село Кацелово. 

2.4. Формиране и функциониране на Подготвителна група с 24 деца (над норматива 

за максимален брой) в ДГ „Първи юни” – село Баниска. 

2.5. Формиране и функциониране на Разновъзрастова група с 24 деца (над 

норматива за максимален брой) във Филиала „Детелина” – село Бъзовец. 

3. Дава съгласие за  

3.1. Функциониране на паралелки с брой ученици под установения минимум в ОУ 

„Хр. Ботев” - село Баниска, както следва:  
 

№ Паралелка Брой ученици 

1. І - IV клас (слята) 15 ученика (6+9) 

2. ІІ клас (маломерна) 11 ученика 

3. ІІI (маломерна) 11 ученика 

4. V клас (маломерна) 11 ученика 

5. VІ клас (маломерна) 14 ученика 

6. VІІ  - VIII клас (слята) 14 ученика (5 + 9) 
 

3.2. ОУ „Христо Ботев”– с. Баниска да осигури от бюджета си необходимото до 

финансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес, извън определените по 

единните разходни стандарти за съответната дейност. 

4. Дава съгласие за: 

4.1. Формиране и функциониране на природоматематическа паралелка (11 клас) с 

брой ученици под установения минимум в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– град Две 

могили както следва:  
 

№ Паралелка Реален брой 

1. 11 клас 9 ученика 
 

            4.2. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– гр. Две могили да осигури от бюджета си 

необходимото до финансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност. 

5. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на решението на Общинския съвет и да информира Началника на 

РУО – Русе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Байчо Георгиев) 


