
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  

№ 6 

 

Днес, на 23.04.2020 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 Божидар Борисов с вх. № 124/09.04.2020 г., относно: Приемане 

на „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 2021 година в 

Община Две могили”.  

2. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 133/16.04.2020 г., относно: 

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2020 година.  

3.  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/16.04.2020 г., относно: Отчет за 

изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 година.  

4. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 138/21.04.2020 г., относно: Отчет за 

изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2019 г.  

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/09.04.2020 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Маргарита Миткова Константинова за раждане на първо 

дете – Димана Константинова Петрова.  



 
С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 124/09.04.2020 г., относно: Приемане на 

„Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 2021 година в 

Община Две могили”.  

2. - Мехмед Мехмедов –Общинска администрация всяка година изготвя Общински план 

за развитие на социалните услуги в Община Две могили, който се съгласува от 

директора на Дирекция „Социално подпомагане” и председателя на Обществения 

съвет за социално подпомагане към Общински съвет, преди приемането му на сесия на 

Общински съвет. Общинският годишен план описва развитието на социални услуги за 

съответната година, предвидените мерки за социално включване, дейности по 

развитието на 8 партньорства и работа в мрежа, както и предприетите мерки за 

развитие на човешките ресурси, ангажирани в социалните дейности в Общината.  

Становището ми е  предложеният ни проект на решение да бъде приет.  

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

3. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 133/16.04.2020 г., относно: Приемане 

на Общинска Програма за закрила на детето за 2020 година.  

-Галя Додева -Общинската програма за закрила на детето в Община Две могили за 2020 

г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната 

стратегия за детето, Закона за закрила на детето. Програмата цели синхронизиране на 

действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за 

подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Две могили. 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ: - Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за 

социално включване на децата; - Осигуряване правото на детето на достъп до 

здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот; 20 - Осигуряване 

правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда; - Образование. 

Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование; - Повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от 

насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; - 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. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Да се гарантират основните права на детето 

във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, 

социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури 

на всички подходяща икономическа и културна среда, образование, свобода на 

възгледите и сигурност. Програмата е отворена, може да се актуализира, допълва и 

изменя, поради което становището ми е- предложената ни програма да бъде приета.  

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

3.:Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/16.04.2020 г., относно: Отчет за 

изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 година.  -

Ивайло Пенев –Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е приета с Решение № 

291 на Общински съвет – Две могили. Стратегията 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. Целта и 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,и становището ми е той да бъде приет.  

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

4.Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 138/21.04.2020 г., относно: Отчет за 

изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2019 г.  

-Ивайло Пенев -С Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 година е приет график за 2020 

година, относно изготвяне и представяне на отчети и информации на редовните заседания на 

Общински съвет - Две могили. Съгласно същия е предвидено представяне на Отчет за 

изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето в Община Две могили за 2019 год. В 

предложения отчет са включени основните приоритети:  Намаляване на детската бедност. 

Създаване на условия за социално включване Намаляване на детската бедност и създаване на 

условия за социално включване на децата - политики за подкрепа на детето и семейството;  

Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен 

начин на живот;  Образование - Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна 

подготовка и училищно образование на всички деца;  Повишаване ефективността на мерките 

за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;  Насърчаване 

участие на децата в обществения живот; 29  Спорт, култураи дейности за свободно време и 

развитие на способностите на децата;  Защита на децата в дегиталната ера и превенция на 

рисковете в мрежата,и становището ми е  той да бъде приет. Разисквания нямаше. С пет гласа 

„за” комисията приема    решението. 

 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/09.04.2020 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Маргарита Миткова Константинова за раждане на първо дете 

– Димана Константинова Петрова.  

- Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”: Комисията по 

„Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, 

здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание подаденото заявление 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 станавището ни  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) 
 

 


