
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  

№ 18 

 

Днес, на23.04.2020 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 Красимира Русинова с вх. № 103/15.04.2021 г., относно: 

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2021 година в 

Община Две могили.  

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/19.04.2021 г., относно: 

Определяне на състав на Съвет по въпросите на социалните услуги.  

3.  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 109/19.04.2021 г., относно: 

Приемане на Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2021 г 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 111/19.04.2021 г., относно: 

Приемане на отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за развитие на 

туризма в Община Две могили за 2019-2020 година 

5.  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 116/21.04.2021 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги за 2020 година.  



6.  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 118/22.04.2021 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето 2020 г.  

7.  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/15.04.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Мехмедова 

Мехмедалиева за раждане на първо дете – Симай Хасанова Фикретова.  

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/15.04.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Сузана Боянова Бонева за 

раждане на първо дете – Гизем Мерсинова Юсеинова.  

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/15.04.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Борис Димитров Маринов.  

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/19.04.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Елнар Бейзат Арифова за 

раждане на първо дете – Бегюм Ариф Бедри.  

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 117/21.04.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Христова Иванова 

за раждане на второ дете – Матея Меркан Етямова.  

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 121/26.04.2021 г., относно: 

Приемане на промени в Културен календар на Община Две могили за 2021 г.  

С Т А Н О В И Щ А: 
 
1.Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 103/15.04.2021 г., относно: Приемане на 

Общинска Програма за закрила на детето за 2021 година в Община Две могили.  

-Галя Додева –Приоритетни области на тази програма са: Подобряване стандарта на живот на 

всяко дете, гарантиране на правото му да живее в сигурна семейна или близка до семейната 

среда. Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните 

потребности на детето. Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни 

грижи и здравословен начин на живот; Осигуряване на равен достъп до качествена 

предучилищна подготовка и училищно образование; Осигуряване правото на детето на живот 

и развитие в сигурна и безопасна среда; Насърчаване участието на децата в обществения 

живот; Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на децата; Защита на 

децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. 8 В тези 7 приоритетни области 

са посочени в таблица целите, дейностите, отговорните органи,времевия период и 

индикаторите-това са брой проведени кампании,обхванатите деца, обучени и подпомогнати 

деца. Предлагам ,комисията да излезе със становище предложеният ни проект на решение да 

бъде приет. 

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

2.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/19.04.2021 г., относно: Определяне на 

състав на Съвет по въпросите на социалните услуги.  

-Румен Марков –В изпълнение на чл. 27 от новия Закон за социалните услуги, в сила от 

01.07.2020 г., всяка община е необходимо да създаде Съвет по въпросите на социалните 

услуги. Съветът по въпросите на социалните услуги следва да: 1. Подпомага извършването на 

анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и 



ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината. 2. 

Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, 

които се предоставят на територията на общината. 14 3. Изпълнява и други функции, 

възложени от Общински съвет, свързани с въпросите на социалните услуги на територията на 

общината. Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на 

Общински съвет по предложение на кмета на общината. Като състав е необходимо той да 

включва представители от териториалните структури на Министерството на труда и социалната 

политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, 

Министерството на образованието и науката, юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност, лица ползващи социални услуги и др. Предлагам ,комисията да 

излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

3.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 109/19.04.2021 г., относно: Приемане на 

Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

Община Две могили за 2021 г.  

-Ивайло Пенев –С Решение № 235, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 

Протокол № 13/30.10.2020 г. е приета Общинската стратегия за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците на територията на Община Две могили за периода 2021-2022 г. 

В изпълнение на Общинската стратегия и съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование е изготвен Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците на територията на Община Две могили 2021 година, който е 

съгласуван с РУО – Русе. В него са описани шест основни оперативни цели, по които ще се 

работи, а именно: Оперативна цел 1: Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват 

пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците 

във всички аспекти на живота на общността. Оперативна цел 2: Осигуряване на качество на 

човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца 

и ученици. Оперативна цел 3: Организационно развитие на институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование за ефективно интегриране на целите, принципите, 

подходите и процедурите залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование и 

Наредбата за приобщаващо образование. 18 Оперативна цел 4: Подобряване на материалните 

условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни 

потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

Оперативна цел 5: Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния 

процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за 

осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика. Оперативна цел 6: Сътрудничество с 

гражданското общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност 

относно целите и принципите на приобщаващото образование.. Предлагам ,комисията да 

излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

 



4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 111/19.04.2021 г., относно: Приемане на отчет 

за 2020 г. по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две могили за 2019-

2020 година.  

-Ивайло Пенев –В трудната година на пандемия, ограничителни мерки, затворени туристически 

и културни обекти, отменени фестивали и събори, можем да отчетем сравнително добри 

резултати от дейността в общината. Основен източник на приходи отново е Пещера 19 «Орлова 

чука» - приходи от вход, нощувки и заведение за хранене. През 2020 година поради 

въведените в страната ни противоепидемични мерки, туристическият обект бе отворен за 

посетители през м. юни. Периодично се работи по облагородяване на територията около 

пещерата, почистване, окосяване. Със съдействието на ЗКПУ „Ф. Тотю” Две могили и на ловната 

дружинка е почистен пътя от пещерата до с. Пепелина. Вътре в пещерата текущо се подменят 

осветителни тела, следи се за хигиената в обекта. В района на пещерата се провеждат 

национални срещи на представители на Българската федерация по алпинизъм, на клубове по 

пещерно дело, на любители на пещерния туризъм. Организират се състезания по скално 

катерене, по ориентиране, част от които със състезателен характер. Пещерата се посещава от 

наши и чужди туристи, предимно румънски. През м. септември през територията на града и 

общината преминаха участниците в ежегодния вело-маршрут «Дунав Ултра», както и ултра 

маратонецът Владимир Ставрев. Събието се проведе за 8-ма поредна година, а Община Две 

могили е партньор от 5 години. През 2020 година бяха отменени четирите фолклорни събора и 

фестивали – Събор на хърцоите с. Кацелово, Фолклорен фестивал «Жива вода» с. Каран 

Върбовка, Фестивал на етносите с. Батишница, Празник на плодородието с. Чилнов, както и 

Празникът на град Две могили и Седмица на общината през м. май, както и честванията от 

обявяването на Две могили за град през м. август. Туристическите обекти в Община две могили 

са Широковското кале; Селищната могила до село Бъзовец и Екопътеката на монасите-исихасти 

в село Пепелина. На територията на общината са категоризирани по изискванията на Закона за 

туризма 3 къщи за гости: в с. Острица, с. Батишница и гр. Две могили; стаи за гости в Две 

могили и Каран Върбовка, хижа в с. Пепелина. Легловата база не е достатъчна, трябва да се 

търсят начини за увеличаване на местата за настаняване, за да се привличат повече туристи. 

Приходите от туризма за 2020 година при план 31 720 лева са отчетени 41 466.60 лева, а при 

планирани разходи за 2020 година в размер на 2 650 лева, са отчетени разходи в размер на 1 

592.80 лева.  Предлагам ,комисията да излезе със становище предложеният ни проект на 

решение да бъде приет. 

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

5.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 116/21.04.2021 г., относно: Отчет за 

изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2020 г. 

- Мехмед Мехмедов -С Решение № 291, взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

по Протокол № 13/15.07.2016 г. е приета Общинска стратегия за развитие на социални услуги 

2016 – 2020 г. Общинската стратегия следва принципите на законосъобразност и обвързаност с 

нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, 

Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с 

увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови 



нормативни актове. 29 Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на 

социалните услуги в общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на 

населението в Община Две могили. Изпълнението на дейностите по Стратегията цели да 

създаде условия за изграждането на социални услуги в общността, фокусирани върху 

подкрепата на подпомаганите лица за осъществяването на ежедневните дейности и 

социалното им включване. В резултат от проучване са очертани основните фактори, които 

формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи 

конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от населението на основата 

на социалноикономически и други неблагополучия. Предлагам ,комисията да излезе със 

становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 118/22.04.2021 г., относно: Отчет за 

изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето 2020 г.  

-Галя Додева –Приехме общинската програма за закрила на детето за 2021 г., отчета който 

следва е в отговор на приетата от миналата година програма. Настоящият отчет е изготвен 

съвместно с всички институции, имащи отношение към Общинската Програма за закрила на 

детето за 2020 г. 30 В предложения отчет са включени основните приоритети, които споменах в 

докладната за приемане на общинската програма. . Предлагам ,комисията да излезе със 

становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

7.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/15.04.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Емне Мехмедова Мехмедалиева за раждане на първо дете – 

Симай Хасанова Фикретова.  

-Юсеин Юсеинов - подаденото заявление  e за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо 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. 

8.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/15.04.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Сузана Боянова Бонева за раждане на първо дете – Гизем 

Мерсинова Юсеинова.  

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

раждане на първо 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. 

9.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/15.04.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Борис Димитров Маринов.  



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

него лицето, желаещо еднократна финансова помощ описва, че има нужда от финансова 

помощ, за да продължи оперативното си лечение – операция на бедрото и операция на 

подбедрица. Плаката, която трябва да му се сложи струва 1200,00 лева. За него това е 

непосилна сума, пенсионер е по болест с ТЕЛК 87%, с пенсия в размер на 155,79 лв. и 

допълнителна добавка 50,00 лева. Състоянието му е критично, преди месец и половина 

преболедува COVID-19. През март постъпва по спешност в МБАЛ „Юлия Вревская” гр. Бяла с 

диагноза „Чернодробна стеатоза”. Изписан е на 13 март и само след две седмици на 29 март, 

на път за вкъщи го удря влакова композиция. Последствията са тежки с натрошен крак. Спешно 

се нуждае от финансови средства за операцията,поради което предлагам - станавището на 

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

комисията приема    решението. 

10 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/19.04.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Елнар Бейзат Арифова за раждане на първо дете – Бегюм 

Ариф Бедри.  

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

раждане на първо 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. 

11.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 117/21.04.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Габриела Христова Иванова за раждане на второ дете – 

Матея Меркан Етямова.  

-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. 

12.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 121/26.04.2021 г., относно: Приемане на 

промени в Културен календар на Община Две могили за 2021 г.  

-Мехмед Мехмедов –настоящата докладна записка,  е за отмяна на мероприятията заложени в 

Културния календар на Общината до края на м. май, поради въведената извънредна 

епидемична обстановка, предотвратяване разпространението на COVID-19 и осигуряване 

безопасността на населението, но информацията която е дадена според мен е неодостатъчна. 

Комисията с 4 гласа „Въздържал се“ и 1 глас „За“ и със становището да се даде допълнителна 

информация по тази докладна не приема предложението в докладната записка. 

 

 



 

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) 
 

 


