
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, на 23 .09.2021 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. № 253/16.09.2021 г., относно: Изменение на 

Решение № 427, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 23/27.08.2021 г., относно 

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

учебната 2021/2022 година на територията на Община Две могили. Докладва: Мехмед 

Мехмедов 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 252/16.09.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Севгюнер Халилова Раимова за раждане на второ дете – Алйа 

Гюнай Галибова.  

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/17.09.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Маруся Димитрова Манолова за раждане на първо дете –

Дария Марусева Манолова 



4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/17.09.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Тодорка Веселинова Василева за раждане на първо дете – 

Тервел Светославов Станчев.  

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 260/17.09.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Йоана Красимирова Русинова за раждане на първо дете –

Георги Димитров Павлов 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 253/16.09.2021 г., относно: Изменение на 

Решение № 427, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 23/27.08.2021 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 –-Със своя Докладна записка Директорът на ДГ „Св. Св. Кирил и 

Методий” - гр. Две могили ни уведомява, че е постъпило заявление от старши учител 

Минка Иванова, с което същата заявява желанието си за прекратяване на трудовия и 

договор, поради преместването и в друг град. В три от седемте групи броят на децата е 

под определения максимален брой по Наредбата за финансиране на институциите, а 

други две групи са маломерни, с деца под определения в Наредбата минимален брой. 

Към този момент две деца са напуснали ДГ поради преместване на семействата в други 

градове, а други няколко все още са без поставени задължителни имунизации и също не 

могат да постъпят в детската градина. Единните разходни стандарти няма да могат да 

покрият необходимите средства за работни заплати и осигуровки. Това налага да се 

намали числеността на персонала в основната сграда с две щатни бройки, като бъдат 

премахнати една щатна бройка от педагогическия персонал и незаетата щатна бройка за 

медицински специалист в яслената група. В тази връзка Кметът ни предлага да бъде 

изменено Решение № 427, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 

23/27.08.2021 г., относно утвърждаване на щатните бройки на педагогическия и 

непедагогическия персонал в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили, а именно: 

„1. Изменя т. 3.1.1. на Решение № 427, взето на заседание на Общинския съвет с 

Протокол № 23/27.08.2021 г., която добива вида: „3.1.1. В ДГ – гр. Две могили: - 

педагогически персонал 10 бр. (в т.ч. директор) - непедагогически персонал 15 бр. (в т.ч. 

счетоводител; касиер-домакин; помощник-възпитатели; медицинска сестра в яслена 

група; детегледачи; готвач; помощник-готвач; перач; чистач и огняр) Общо: 29 бр., в т.ч. 

12 бр. Педагогически; 17 бр. непедагогически персонал.“  

Предлагам на комисията -предложеният  проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 

 

2.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 252/16.09.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Севгюнер Халилова Раимова за раждане на второ дете – Алйа 

Гюнай Галибова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

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

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

решението. 



3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/17.09.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Маруся Димитрова Манолова за раждане на първо дете –

Дария Марусева Манолова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 

наредбата са представени в срок и са редовни, поради което,предлагам  станавището на 

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

приема    решението. 

 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/17.09.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Тодорка Веселинова Василева за раждане на първо дете – 

Тервел Светославов Станчев. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 

наредбата са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето не е 

жител на нашата община, поради което,предлагам  станавището на комисията е заявлението да 

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

 

    5.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 260/17.09.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Йоана Красимирова Русинова за раждане на първо дете –

Георги Димитров Павлов. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата 

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

 


