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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУЛНО–ИСТОРИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 11  

 

Днес, на 07.05.2008 г., от 14.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по образование, култура и 
културно-историческо наследство, на което присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – Председател на комисията. 
2. Мехмед Селманов Чолаков – секретар. 
3. Сезер Юсеин Сабах – член.  
4. Пламен Петков Лашев – член. 
5. Петър Колев Петров – член. 

  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане докладна записка от синдикалната организация на СБУ към КНСБ в 
ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий”гр.. Две могили .  

По първа точка от дневния ред докладва Сезер Сабах:  
  Запозна комисията по докладната записка относно формиране на работните заплати 
на помощния и обслужващ персонал в ЦДГ.  
 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Светлозар Донев: Според действащата нормативна уредба работните заплати на 
помощния и обслужващ персонал в сферата на образованието се определя от: 
 Наредба №1 от 21.08.2007г влиза в сила от 01.07.2007г държавен вестник брой 70/2007, 
работната заплата на помощния персонал е 183 лева. 
Наредба за изменение на Наредба №1, държавен вестник 99/28.11.2007 г. влиза в сила от 
01.11.2007 г.Според тази Наредба изменението на работната заплата е 212 лева.  
Следователно работната заплата на помощния персонал към момента е в съответствие с 
нормативната уредба за формиране на работните заплати в сферата на образованието. 
 2. Петър Петров: Да се изпрати писмо  съобразно  ПРОТОКОЛА и да се връчи на 
синдикалната организация на СБУ към КНСБ към ЦДГ „ Св. Св. Кирил и Методий „ гр. Две 
могили. 
 3. Мехмед Селманов: Съгласен съм с казаното от колегите. 
 4. Пламен Лашев: Щом  няма нарушение на Законите на страната няма нужда да се 
внася на сесия на Общинския съвет. 

 

  След приключване на разискванията, приехме следното: 
 

 
С Т А Н О В И Щ Е: 

 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема, че работните заплати на помощния 
персонал към ЦДГ са законосъобразни. 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 часа. 



 2 
 
Подписали протокола: 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                              (Сезер Юс. Сабах) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
          (Пламен П. Лашев)                              (Петър К. Петров)  

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


