
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  

№ 19 

 

Днес, на21.05.2021 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 Петър Петров с вх. № 127/14.05.2021 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в 

„Център за обществена подкрепа“ – гр. Две могили за 2020 г.  

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/18.05.2021 г., относно: 

Изменение на Решение № 362, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 

Протокол № 19/29.04.2021 г.  

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/18.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Станислава Тодорова Манева за 

раждане на второ дете – Кремена Галинова Стефанова.  

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/18.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Белослава Георгиева Георгиева за 

раждане на второ дете – Магдалена Цаниславова Маринова.  



5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 137/18.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Инджиля Ахмедова Юмер за раждане 

на първо дете – Атлас Йомероглу.  

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/19.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Тотев Иванов на 67 г., живеещ 

в село Батишница.  

 7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 142/19.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галя Валентинова Германова за 

раждане на трето дете – Стефан Мирославов Радков.  

С Т А Н О В И Щ А: 
 
1Докладна записка от Петър Петров с вх. № 127/14.05.2021 г., относно: Информация за 

изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в „Център за обществена 

подкрепа“ – гр. Две могили за 2020 г.  

-Ивайло Пенев -Докладната записка е относно приемане на информация за изпълнение на 

дейностите по предоставянето на социални услуги в „Център за обществена подкрепа“ – гр. 

Две могили за 2020 г. Разпределението на общия брои потребителите по услуги е следното: - 

Услуга „Подкрепа на родители и/или грижещи се, отглеждащи деца в ранна детска възраст (0 – 

6 г.)” – 14 потребители; - Услуга „Оценка на родителския капацитет“ – 2 потребители; - Услуга 

„Семейно консултиране и подкрепа“ – 47 потребители; - Услуга „Обучение на приемни 

родители” – 3 потребители; - Услуга „Подкрепа на приемната грижа” – 17 потребители; - Услуга 

„Превенция на отклоняващото се поведение“ – 6 потребители; - Услуга „Превенция на 

отпадане от училище“ – 12 потребители; 18 - Услуга „Ресурсно подпомагане на деца със 

специални образователни потребности /СОП/“ – 4 потребители. - Услуга 

„Деинституционализация и реинтеграция на деца, при които имавъзможност за връщане в 

семейна среда “ – 3 потребители. Предоставената ни информация е доста подробна и много 

богат снимков материал.   Предлагам комисията да  излезе със становище, тя да бъде приета.  

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/18.05.2021 г., относно: Изменение на 

Решение № 362, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 

19/29.04.2021 г. - Румен Марков –докладната записка е относно промени в културния календар 

на Община 29 Две могили, а именно до 30.06. да се отменят всички културни мероприятия 

предвидени за провеждане. Доклазната записка предизвика сериозни дебати и дискусии. 

Вярно е, че има удължаване на извънредната епидемична обстановка в Република България, 

но също така е вярно и че всички мерки започнаха да се разхлабват, спортните мероприятия 

започнаха да се провеждат с публика и ако чакаме да се отмени епидимиологичната 

обстановка, за да започнем да изпълняваме мероприятията по Културния Календар може да се 

окаже, че втора поредна година няма да имаме културни мероприятия. Като се има предвид, 

че общо взето те са четири сериозните мероприятия – Живата вода в Каран Върбовка; Харцоите 

в Кацелово; Етносите в Батишница и Плодорието в Чилнов. .   Предлагам комисията да  излезе 



със становище, тя да бъде приета по принцип ,но на сесията ще има сериозни разисквания . С 

пет гласа „за” комисията приема    решението. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/18.05.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Станислава Тодорова Манева за раждане на второ дете – 

Кремена Галинова Стефанова.  

-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. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/18.05.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Белослава Георгиева Георгиева за раждане на второ дете – 

Магдалена Цаниславова Маринова.  

-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. № 137/18.05.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Инджиля Ахмедова Юмер за раждане на първо дете – Атлас 

Йомероглу.  

-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, с изключение на това, че бащата на детето не е жител на 

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

уважено на 50 %. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/19.05.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Веселин Тотев Иванов на 67 г., живеещ в село Батишница. 

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

него се описва тежкото здравословно състояние на заявителя, към което са приложени 

документи, удостоверяващи това. В действителност състоянието на човека е много тежко, 

поради което предлагам комисията да излезе със становище заявлението да бъде уважено. 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 142/19.05.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Галя Валентинова Германова за раждане на трето дете – 

Стефан Мирославов Радков.  

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

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



представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето е регистриран като 

жител на нашата община от м. май, а изискванията на наредбата е 6 месеца, поради което 

предлагам станавището на комисията  да е заявлението да бъде уважено на 50 %. 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) 
 

 


