
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  

№ 12 
 

Днес, на 22.08.2012 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. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

            6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – Председател 

на Общинския съвет. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 397/24.08.2012 г. от Николай Христов, 

относно утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор 

„Образование” за учебната 2012/13 година на територията на община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 391/21.08.2012 г. от Николай Христов, 

относно Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за закрила на детето за 2011 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 393/21.082012 г. от Никола Христов, 

относно Резултатите от дейността на ОДК „Д-р Димитър Пангелов” гр.Две могили през 

учебната 2011/12 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 338/19.07.2012 г. от Николай Христов, 

относно Предложение за промяна на статута и финансирането на Професионалната гимназия 

по селско стопанство ”К.А.Тимирязев” гр. Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 396/24.08.2012 г. от Николай Христов, 

относно Изменение на приложение 7.1. от т.8 на Решение № 93, взето на заседание на 

Общински съвет  с Протокол № 6/15.02.2012 г., относно педагогическите кадри от общината, 

които имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 2012 година. 

По първа точка – след като Комисията се запозна с докладната записка стана ясно, че 

в същата предложението за решение е непълно. Определена е числеността на персонала, но 

не и точният брой на групите в ЦДГ. Има несъответствие в бройките на децата. Не става 

ясно на какъв принцип се разпределят децата в подготвителните групи – едни в чисто 

подготвителни групи, а други в смесени. Защо в ЦДГ – Две могили се приемат деца под 3-

годишна възраст? 

Становището на Комисията бе докладната да бъде преработена и да се предоставят 

конкретни предложения за решения в съответствие с Наредба № 7  от 29.12.2000 г.изм.и 

доп.в ДВ бр.17 от 28.02.2012 г. и 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. 

 

По втора точка – Становището на комисията е, че липсва конкретика в отчета. 

Разглежда се преди всичко дейността на ОДК и предложението на комисията в тази част да 

отпадне. Да се обърне внимание на дейността на  ЦОП. Във втората част на отчета е 



засегнато изпълнението на общинската стратегия за защита на детето. С тези забележки 

комисията прие отчета. 

По трета точка – Радостно е, че в Две могили е запазено съществуването на 

Общинския детски комплекс. В него учениците имат възможността да изявят и развият 

своите таланти , да участват в публични изяви и прославят името на града ни у нас и в 

чужбина. В отчета са представени подробно многобройните дейности и изяви на учениците. 

Не се споменава обаче за проблеми, каквито неминуемо съществуват. Становището на 

Комисията е докладната да бъде приета. 

По четвърта точка – Комисията единодушно реши: ОТХВЪРЛЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на кмета на общината за промяна статута на професионалната гимназия 

по селско стопанство ”К.А.Тимирязев” гр.Две могили. Изразено бе мнение, че ако 

училището стане общинско, следващата стъпка ще бъде неговото закриване. Училището е с 

дългогодишна история и традиции,  подготвило е голям брой селскостопански специалисти и 

общината трябва да направи всичко възможно това училище да просъществува и занапред. 

По пета точка – Комисията е съгласна с предложението на директора на СОУ за 

промяна в списъчния състав на педагогическите кадри, които имат право изплащане на част 

от транспортните разходи за 2012 г. Преподавателят по музика г-жа Мариана Минкова след 

отпуск по майчинство се завръща на работа, считано от 13.07.2012 г. От списъка да отпадне 

г-жа Анелия Тодорова, която до горепосочената дата замества титуляра по музика. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” реши докладната записка, относно 

утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за 

учебната 2012/13 година на територията на община Две могили да бъде преработена. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за изпълнението на Общинска 

стратегия за закрила на детето за 2011 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Резултатите от дейността на ОДК „Д-

р Димитър Пангелов” гр. Две могили през учебната 2011/12 година. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” не приема предложението за промяна на 

статута и финансирането на Професионалната гимназия по селско стопанство 

”К.А.Тимирязев” гр. Две могили. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието за изменение на приложение 

7.1. от т.8 на Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет  с Протокол № 

6/15.02.2012 г., относно педагогическите кадри от общината, които имат право на заплащане 

на част от транспортните разходи за 2012 година. 
 

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) 
 


