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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  

№ 1 

 

Днес, на 20.12.2019 г. от 9.30 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. № 394/09.12.2019 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в Община Две могили за 

2020 г. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 

социална 

политика”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 395/09.12.2019 г., относно: 

Приемане на Културен Календар на Община Две могили за 2020 г.  

 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 

социална 

политика” 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/04.12.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Анна Атанасова Николова за 

раждане на 

първо дете – Симеон Венциславов Николов. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 

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

здравеопазване и 

социална политика”. 

 Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/04.12.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Назмие Юсеинова 

Сюлейманова за 

раждане на първо дете – Ведит Билгинов Имамов. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 

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

здравеопазване и 

социална политика”. 

 Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 
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финанси”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 377/04.12.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова 

за раждане на 

второ дете – Теодор Александров Петров. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 

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

здравеопазване и 

социална политика”. 

 Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 378/04.12.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлин Сабри Исмаил-Иванова 

за раждане 

на първо дете – Аалиа Станислав Иванова.  

 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 

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

здравеопазване и 

социална политика”. 

 Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

 
 

 

С Т А Н О В И Щ А: 

 
 

1. Галя Додева –  

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност на община Две могили 

за 2020 г. се създава в съответствие с чл.26а от Закона за народните читалища въз 

основа 

на внесените от читалищата програми за развитието им и направените 

предложения за 

дейността през следващата година. Тези предложения са обобщени в проект, с 

който са 

запознати всички общински съветници. Целта на тази програма е да подпомогне  

 

годишното планиране, организирането и реализация на комплекс от читалищни 

дейности, 

както и да съдейства за активността на читалищните ръководства в превръщането 

на 

читалищата в духовни центрове, работещи в полза на обществото. На територията 

на 

община Две могили съществува мрежа от 11 читалища, те получават субсидии от 

държавния и общински бюджет съгласно член 21 , т. 3 от Закона за народните 

читалища. 

Разпределението на субсидията се извършва от комисия съгласно изискванията на 

чл. 23 

от Закона за народните читалища и указанията на Министерството на културата 

относно 

организацията и методиката за прилагане на критериите за разпределение на 

държавната 

субсидия. 

Субсидираната численост в бюджета за 2020 година е 16 щатни бройки. 
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Прогнозната държавната субсидия се очаква да бъда в размер на 10 440.00 лева за 

една 

субсидирана бройка, която се ползва изключително за фонд работна заплата, 

разходи и за 

издръжка на читалището. Всички читалища са се постарали в планираните 

мероприятия 

да обхванат както читалищната, така и библиотечната дейност. Комисията предлага 

програмата да бъде приета в този вид, като остава отворена за допълнение и 

изменение 

през новата година. 

Разисквания  нямаше. 

след проведено явно 

гласуване с 5  (пет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„въздържал се”, прие 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили за 

2020 година. 

2. Упълномощава кмета на община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение:Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили 

през 2020 година 

 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 395/09.12.2019 г., относно: 

Приемане на Културен Календар на Община Две могили за 2020 г.  

Юсеин Юсеинов – предлагам становище тя да бъде приета във вида както е 

предложена  

Тъй като в предложеният ни проект за културен календар на Общината няма 

финансова част, комисията предлага от основанията да отпаднат чл. 21, ал. 1, т. 6 и 

да се 

запише само т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във 

връзка с чл. 27, ал. 3. 

Разисквания нямаше ,след проведено явно 

гласуване с 5  (пет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„въздържал се”, прие 

РЕШЕНИЕ 

 

- Приема Културен календар на Община Две могили за 2020 г. 

 -. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението на Общински съвет. 

Приложение: Културен календар на Община Две могили за 2020 г.  

 

3. 3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/04.12.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Анна Атанасова Николова за 

раждане на първо дете. 

 Юсеин Юсеинов –  

Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени 

в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 

уважено. 

Разисквания  нямаше, след проведено явно 

гласуване с 5  (пет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

 Отпуска на Анна Атанасова Николова, живееща в град Две могили, ул. „Сакар 

планина” № 1, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за 

раждане 

на първо дете – Симеон Венциславов Николов, роден на 09.10.2019 г. 

- Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”.  

 

 

4.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/04.12.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Назмие Юсеинова Сюлейманова за 

раждане на първо дете – Ведит Белгинов Имамов. 

1. Юсеин Юсеинов –  

Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени 

в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 

уважено. 

Разисквания  нямаше, след проведено явно 

гласуване с 5  (пет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„въздържал се”, прие 

РЕШЕНИЕ 

- Отпуска на Назмие Юсеинова Сюлейманова, живееща в село Помен, община Две 

могили, ул. „Иван Вазов” № 16, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 

(двеста) 

лева, за раждане на първо дете – Ведит Билгинов Имамов, роден на 12.09.2019 г. 

- Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

5.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 377/04.12.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова за 

раждане на 

второ дете – Теодор Александров Петров. 

Юсеин Юсеинов  

Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени 

в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 

уважено. 

1. Отпуска на Тамара Тихомирова Петрова, живееща в град Две могили, община 

Две могили, ул. „Цар Освободител” № 13, еднократна финансова помощ в размер 

на 

250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Теодор Александров 

Петров, 

родено на 25.09.2019г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. Разисквания  нямаше, след проведено явно 

гласуване с 5  (пет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„въздържал се”,  комисията прие 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 

6.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 378/04.12.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлин Сабри Исмаил – Иванова за 
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раждане на първо дете – Аалиа Станислав Иванова. 

-Юсеин Юсеинов  

Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени 

в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 

уважено. ”. Разисквания  нямаше, след проведено явно 

гласуване с 5  (пет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„въздържал се”,  комисията прие 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Отпуска на Айлин Сабри Исмаил-Иванова, живееща в село Батишница, община 

Две могили, ул. „Кирил и Методий” № 8, еднократна финансова помощ в размер на 

200,00 

(двеста) лева, за раждане на първо дете – Аалиа Станислав Иванова, родена на 

24.04.2019 

г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 
 

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) 
 


