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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  
№ 40 

 

Днес, на 20.08.2009 г., от 15.00 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”, на което присъстваха: 

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

 В работата на заседанието взеха участие: Марияна Ангелова от общинска 
администрация, Венета Иванова – директор на ОУ в село Баниска, Венета  Илиева – 
директор на ЦДГ в село Баниска, Миланка Добрева – директор на ЦДГ в град Две могили и 
Маргарита Каменова – директор на ОДК град Две могили. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 363/13.08.2009 г., 
относно: Утвърждаване на щатните бройки в сектор „Образование”за учебната 2009-2010 
година на територията на Община Две могили, считано от 15.09.2009 година. 

По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Запознах се с 
докладната и с направените предложения от срана на директорите на учебните заведения. 
Поканил съм ги тук и благодаря затова, че те се отзоваха и са днес сред нас. Искам всеки 
един от тях да защити направеното предложение, за да мога по време на редовната сесия 
да представя тяхното предложение и да убедя съветниците, че то трябва да остане така 
както се предлага. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Венета Иванова: Предложението ми е да имаме 7 маломерни паралелки, като се 
дофинасират 15 ученика. Във връзка с това, че основното училище не е предложено за 
средищно през миналата година, сега е необходимо финансиране на транспорта от 
15.09.2009 г.  

2. Мехмед Чолаков: Това според мен трябва да стане с отделна докладна. 
3. Венета Илиева: Миналата година имахме 84 деча, а сега – 83. По тази причина 

нямам промени в щатните бройки. 
4. Миланка Добрева: При нас децата миналата година бяха 126, а сега са 110. 

Според Наредба № 3, децата в една група трябва да бъдат 22. Затова ще имаме 5 групи по 
22 деца, плюс една група от 12 деца – подготвителна. Затова са необходими намаление на 
щатните бройки. Съкращаваме 2 педагогическ и 3.5 непедагогически. 0.5 е в кухнята в село 
Кацелово. Необходими са ни учебни пособия и преди всичко в село Кацелово. Другият 
въпрос е за таксите за подготвителните групи. Посещаването им е задължително, а в 
същото време, заплащат еднаква такса, като в детската градина. 
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5. Маргарита Каменова: Като бройка няма промяна в щатните бройки. Има 

промяна на 0.5 щатна бройка от непедагогически на педагогически. 4.5 са назначените в 
момента педагогически персонал, а едната бройка са кръжоци. Съкращаваме туризма за 
сметка на музиката и кръжока за билки за сметка на цветарството и вътрешното 
озеленяване. 

6. Светлозар Донев: Съгласен съм с щатните бройки но държа за кръжоците да има 
строга отчетност, тъй като за всички останали резултатите са видими. 

7. Маргарита Каменова: Основен проблем пред нас се явява липсата на сграда, 
където да организираме и провеждаме мероприятията си. 

8. Петър Петров: Съгласен съм с предложението. Тези промени няма да се отразят 
на бюджета на Общината. 

9. Пламен Лашев: Да подкрепим докладната. 
 След приключване на разискванията по докладната, приехме следното: 

 СТАНО В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  предлага на Общинския съвет да утвържди 

щатните бройки в сектор „Образование” за учебната 2009-2010 година на територията на 
Община Две могили, считано от 15.09.2009 година, така както е предложено. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 

 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. …………………… 
          (Светлозар М. Донев)                             (Мехмед С. Чолаков)                               (Петър К. Петров)  

 
 

4. ………………………    
          (Пламен П. Лашев)   

 
 

 
                                
 

 
 

       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (Св. Донев) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 
 
       _______________ (М. Чолаков) 


