
VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, 
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И 
ТУРИЗМА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 23 

 

Днес, на20.08.2021 г. от9,00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на 
постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”, на което присъстваха: 

1. Ивайло Пенев Иванов – Председател. 

2. Мехмед Руждиев Мехмедов – Секретар. 

3. Галя Миткова Додева – Член. 

4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – Член. 

5. Румен Манолов Марков – Член.  

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

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 228/16.08.2021 г., относно: 

Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор 

„Образование” за учебната 2021/2022 година на територията на Община Две 

могили.  

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/16.08.2021 г., относно: 

Разкриване на Клуб на пенсионера в град Две могили. 

 3. Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 242/27.08.2021 г., относно: 

Подпомагане еднократно с финансова помощ Ивет Ивайлова Илиева.  

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 230/16.08.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Розалина Милкова Пламенова за 

раждане на второ дете – Валентина Мартинова Валентинова.  



5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 231/16.08.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Георгиева Владимирова 

за раждане на второ дете – Борис Теодоров Бонев. 

 
С Т А Н О В И Щ А: 
 
1Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 228/16.08.2021 г., относно: Утвърждаване на 

щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за учебната 2021/2022 

година на територията на Община Две могили.  

-Мехмед Мехмедов - Съгласно Докладна записка с Вх. № 3590/10.08.2021 г. от Директора на ДГ 

„Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили, по прогнозни данни, броят на децата, които ще 

посещават градината през учебната 2021/2022 г. е 109, а за Филиал „Олга Жекова” - с. Кацелово 

- 11 деца - общо 120 деца. Сформират се следните групи: ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две 

могили № Група Норматив за брой деца Реален брой деца 1. І – ва възрастова група (3 годишни 

деца) 12 – 23 21 деца 2. ІІ – ра възрастова група (4 годишни деца) 12 – 23 19 деца 3. III – та 

възрастова група (5 годишни деца) 12 – 23 23 деца 4. IV – та възрастова група (6 годишни деца) 

12 – 23 23 деца 5. IV – та възрастова група (6 годишни деца) 12 – 23 10 деца 6. Яслена група 8 – 

18 13 деца Функционирането на втората четвърта възрастова група в ДГ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ град Две могили, като маломерна с 10 деца /2 деца под минимума/ е в 

несъответствие на чл. 54, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, съгласно който втора и следваща група се 

образуват, при условие че предходната група е формирана с 12 максималния брой деца и е 

налице остатък, равен на минималния брой деца в група съгласно приложение 7. ДГ „Олга 

Жекова” - с. Кацелово № Група Норматив за брой деца Реален брой деца 1. Разновъзрастова 

група (2-6 годишни деца) 12 – 23 11 деца Съгласно чл. 59 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, при недостатъчен 

брой деца за формиране на група в общинска детска градина с решение на Общински съвет в 

населеното място може да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, 

когато групата е единствена за населеното място. Съгласно същата информация Директорът на 

ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили е заявил следната численост на персонала: ДГ 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили: В ДГ – гр. Две могили: - педагогически персонал 11 

бр. (в т.ч. директор) - непедагогически персонал 16 бр. (в т.ч. счетоводител; касиер-домакин; 

помощник-възпитатели; медицински сестри в яслена група; детегледачи; готвач; помощник-

готвач; перач; чистач и огняр) Във Филиал „Олга Жекова” с. Кацелово: - педагогически персонал 

2 бр. - непедагогически персонал 2 бр. (в т.ч. домакин; готвач и 2 бр. чистач) Общо: 31 бр., в т.ч. 

13 бр. Педагогически; 18 бр. непедагогически персонал. Съгласно Докладна записка с Вх. № 

3580/09.08.2021 г. от Директора на ДГ „Първи юни - с. Баниска, броят на децата, които ще 

посещават градината през учебната 2021/2022 г. по прогнозни данни е 28 деца, а за Филиал 

„Детелина” - с. Бъзовец - 22 деца - общо 50 деца. Сформират се следните групи: № Група 

Норматив за брой деца Реален брой деца 1. І – ва възрастова група, с. Баниска (2-4 годишни 

деца) 12 – 23 14 деца 2. Подготвителна група, с. Баниска (5-7 годишни деца) 12 – 23 14 деца 3. 

Разновъзрастова група, с. Бъзовец 12 – 23 22 деца 13 (3-7 годишни деца) За ДГ „Първи юни” с. 

Баниска, в своята информация Директорът на детското заведение е заявил следната численост 

на персонала: В ДГ – с. Баниска: - педагогически персонал 4 бр. (в т.ч. директор) - 



непедагогически персонал 5 бр. (в т.ч. счетоводител; домакин; готвач и чистач) Във филиал 

„Детелина” с. Бъзовец: - педагогически персонал 2 бр. - непедагогически персонал 2 бр. (в т.ч. 

домакин и готвач) 2.3. Шофьор на училищен автобус 1 бр. Общо: 14 бр., в т.ч. 6 бр. 

педагогически и 8 бр. непедагогически персонал. С Докладна записка с Вх. № 3581/09.08.2021 

г. от Директорът на ОУ „Христо Ботев”- с. Баниска се заявява мотивирано искане, Общински 

съвет да вземе решение относно функционирането на маломерни и слети паралелки в 

училището, както следва: № Паралелка Норма за пълняемост на паралелката Реален брой 1. I 

клас (маломерна) 16-22 5 ученика 2. II - ІІI клас (слята/маломерна) 16 - 22 6 ученика (4 ученика II 

клас и 2 ученика III клас) 3. IV клас (маломерна) 16 - 22 6 ученика 4. V – VІ клас 

(слята/маломерна) 18 - 26 11 ученика (5 ученика V клас и 6 ученика VI клас) 5. VII клас 

(маломерна) 18 - 26 6 ученика Мотиви: Решението е необходимо, за да се запази ОУ «Христо 

Ботев» - с. Баниска и да се осигури достъп до образование за всяко дете. Комисията разгледа 

на свое заседание докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на 

решение да бъде приет в предложения ни вид, а именно: 1. Дава разрешение за формиране и 

функциониране на следните групи деца в детските градини на територията на община Две 

могили: 1.1. За ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили: 1.1.1. Формиране и 

функциониране на втора Четвърта възрастова група с 10 деца (под норматива с 2 бр. за 

минимален брой), като маломерна в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. 14 1.1.1.1. 

Утвърждава дофинансирането на маломерна група, в съответствие с изискването за 

минимален брой деца в групите по Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование, за учебната 2021/2022 година за периода 15 

септември – 31 декември 2021 г., както следва:  ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили 

– 385.87 лева. 1.1.2. Формиране и функциониране на една Разновъзрастова групи във филиал 

„Олга Жекова” с. Кацелово с 11 деца. 1.2. За ДГ „Първи Юни“ село Баниска: 1.2.1. Формиране и 

функциониране на една Разновъзрастова група във филиал „Детелина“ село Бъзовец към ДГ 

„Първи Юни“ село Баниска. 2. Дава съгласие за функциониране на слети паралелки и брой 

ученици под установения минимум в ОУ „Христо Ботев” - с. Баниска, както следва: № 

Паралелка Норма за пълняемост на паралелката Реален брой 1. I клас (маломерна) 16-22 5 

ученика 2. II - ІІI клас (слята/маломерна) 16 - 22 6 ученика (4 ученика II клас и 2 ученика III клас) 

3. IV клас (маломерна) 16 - 22 6 ученика 4. V – VІ клас (слята/маломерна) 18 - 26 11 ученика (5 

ученика V клас и 6 ученика VI клас) 5. VII клас (маломерна) 18 - 26 6 ученика 2.1. Утвърждава до-

финансирането на непълни и слети паралелки, в съответствие с изискването за минимален 

брой ученици в паралелките по Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование, за учебната 2021/2022 година за периода 15 

септември – 31 декември 2021 г., както следва:  ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 3 967.83 лева. 

2.2. Утвърждава до-финансирането на всички маломерни паралелки с по-малко от 10 ученици 

за учебната 2020/2021 година за периода 15 септември – 31 декември 2021 г., както следва:  

ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 13 226.11 лв. ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 17 193.94 лева 

3. Определя следната численост на персонала в сектор „Образование“, както следва: 3.1. ДГ 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили: 3.1.1. В ДГ – гр. Две могили: - педагогически 

персонал 11 бр. (в т.ч. директор) 15 - непедагогически персонал 16 бр. (в т.ч. счетоводител; 

касиер-домакин; помощник-възпитатели; медицински сестри в яслена група; детегледачи; 

готвач; помощник-готвач; перач; чистач и огняр) 3.1.2. Във Филиал „Олга Жекова” с. Кацелово: - 

педагогически персонал 2 бр. - непедагогически персонал 2 бр. (в т.ч. домакин; готвач и 2 бр. 

чистач) Общо: 31 бр., в т.ч. 13 бр. Педагогически; 18 бр. непедагогически персонал. 3.2. ДГ 



„Първи юни” с. Баниска 3.2.1. В ДГ – с. Баниска: - педагогически персонал 4 бр. (в т.ч. директор) 

- непедагогически персонал 5 бр. (в т.ч. счетоводител; домакин; готвач и чистач) 3.2.2. Във 

филиал „Детелина” с. Бъзовец: - педагогически персонал 2 бр. - непедагогически персонал 2 

бр. (в т.ч. домакин и готвач) - Шофьор на училищен автобус 1 бр. Общо: 14 бр., в т.ч. 6 бр. 

педагогически и 8 бр. непедагогически персонал. Предлагам комисията да излезе със 

становище докладната да бъде приета в предложения и вид . Разисквания нямаше. С пет гласа 

„за” комисията приема    решението. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/16.08.2021 г., относно: Разкриване на 

Клуб на пенсионера в град Две могили.  

-Галя Додева –Към настоящия момент Сдружение с нестопанска цел „Наследство“ е с изтекъл 

срок на регистрация. Желанието на членовете на дружеството е да се регистрира Пенсионерски 

клуб по интереси „Наследство“. В тази връзка в деловодството на Община Две могили е 

постъпило заявление от хора в пенсионна възраст от град Две могили, приложен e протокол от 

учредително събрание, който е подписан от двадесет и трима човека и имат желание за 

разкриване на пенсионерски клуб. Предложението е Пенсионерският клуб да бъде открит в 

помещение, представляващо две зали с площ от 218 кв. м., намиращи се на първия етаж от 

сграда частна общинска собственост, става дума за помещение до дирекция „Социално 

подпомагане” гр. Две могили. Предлагам комисията да излезе със становище докладната да 

бъде приета в предложения и вид . Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    

решението. 

3. Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 242/27.08.2021 г., относно: Подпомагане 

еднократно с финансова помощ Ивет Ивайлова Илиева.  

- Юсеин Юсеинов –настоящата докладна записка, касае подпомагането с финансова помощ на 

наша състезателка по тенис на маса, която е класирана на 4-то място на Европейското 

първенство и и предстои участие в Световното първенство по тенис на маса. За нас е гордост да 

бъде обявено името на нашата Община на такива форуми, поради което ,предлагам 

становището на комисията да е докладната записка да бъде приета. Разисквания нямаше. С пет 

гласа „за” комисията приема    решението. 

 

4.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 230/16.08.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Розалина Милкова Пламенова за раждане на второ дете – 

Валентина Мартинова Валентинова.  

-Юсеин Юсеинов –подаденото заявление е за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени в срок и са редовни, поради което предлагам  станавището на комисията да е 

заявлението да бъде уважено. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    

решението. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 231/16.08.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Наталия Георгиева Владимирова за раждане на второ дете – 

Борис Теодоров Бонев.  



-Юсеин Юсеинов –подаденото заявление е за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени в срок и са редовни, поради което предлагам  станавището на комисията да е 

заявлението да бъде уважено. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    

решението. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в9.30 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

 

 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Ивайло П. Иванов)                      (Мехмед Р. Мехмедов)            (Галя М. Додева) 

 

 

4. ………………….......  5. ………………......…   
                          (Юсеин А. Юсеинов)        (Румен М. Марков)   

 

 

 

 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Ивайло Пенев) 
 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

___________ (Мехмед Мехмедов) 
 

 


