
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  

№ 26 
 

 

Днес, на 18.09.2013 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. № 340/16.09.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Промяна на Решение № 449, взето на заседание на Общински съвет град Две 

могили с Протокол № 29/23.08.2013 г.  

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 333/13.09.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане на ”План за развитие на община Две могили за периода2014-2020 г”. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 334/13.09.2013 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане на предварителна оценка на „Плана за развитие на община Две могили 

за периода 2014-2020 г”. 

По първа точка – Промяната в докладната записка се отнася само за увеличение 

на групите и щатните бройки в ЦДГ „ Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. Децата 

в групите са по 30 на брой. Това означава, че Образец № 2 няма да бъде заверен в РИ на 

МОН за 2014 г. Това наложи преместването на детски ясли в тяхната сграда, след като 

общината извърши необходимия ремонт. Така ще се освободят стаите, заемани от детски 

ясли, за разкриване на  още една група и увеличение на щата с 2 педагогически и 2 не 

педагогически щатни бройки. Комисията приема докладната и взе следното решение:  

1. В ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили да бъдат утвърдени 

следните групи: 

1 подготвителна група за 6-годишни деца 

1 подготвителна група за 5-годишни деца 

3 детски групи /смесени/ 

1 първа група 

1 детска група /смесена/ във филиала в село Кацелово 

ОБЩО: 7 ГРУПИ 
2. В ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили да бъде утвърден следния 

щат: 

 щатен педагогически персонал       13.5 бр. 

 щатен не педагогически персонал       13 бр. 



 извънщатен персонал – пазач /невъоръжена охрана/    1 бр. 

 извънщатен персонал – работник кухня      0.5 бр. 

щатен педагогически персонал       2 бр. 

 щатен не педагогически персонал       1.5 бр. 

ОБЩО:         31.5 бр. в т. ч.  

щатен педагогически персонал       15.5 бр. 

 щатен не педагогически персонал       14.5 бр. 

 извънщатен персонал        1.5 бр. 

 

Комисията отправя забележка към г-жа Мария Асенова – специалист по 

образование, че не се интересува от проблемите в детските градини и не информира за 

процесите, протичащи в образованието. 

 

По втора точка – Становището на комисията е докладната, отнасяща се за ”План 

за развитие на община Две могили за периода2014-2020 г” да бъде приета. 

 

По трета точка – Становището на комисията е докладната, отнасяща се за 

предварителната оценка на ”План за развитие на община Две могили за периода2014-2020 

г” да бъде приета. 
 

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 Решение № 449, взето на 

заседание на Общински съвет град Две могили с Протокол № 29/23.08.2013 г. да бъде 

изменено. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема ”План за развитие на община Две 

могили за периода2014-2020 г”. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за”приема Предварителна оценка на „Плана за 

развитие на община Две могили за периода 2014-2020 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) 


