
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  

№ 28 

 

Днес, на18.02.2022 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 Георги Великов с вх. № 50/14.02.2022 г., относно: 

Приемане на Програма за условията и реда за отпускане на стипендии и 

еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани 

постижения от Община Две могили за 2022 година 

2.  Отчет с вх. № 60/17.02.2022 г. от Президент на ФК «Филип Тотю 2018», 

относно: Дейността на Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб „Филип 

Тотю 2018“ – град Две могили за 2021 година 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/09.02.2022 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Исуфова Арифова за 

раждане на второ дете – Бурчин Арифова Неджибова.  

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/09.02.2022 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Кънчева Христова за 

раждане на второ дете – Кристина Ясенова Иванова 



4.  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 57/16.02.2022 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Кяние Кяшифова Ферзуева и 

на Ферзу Тахиров Ферзуев, живеещи в село Кацелово.  

5.  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/17.02.2022 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Недка Стефанова Иванова, 

живееща в село Батишница. 

 
С Т А Н О В И Щ А: 
 
1Докладна записка от Георги Великов с вх. № 50/14.02.2022 г., относно: Приемане на Програма 

за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и 

младежи с доказани постижения от Община Две могили за 2022 година.  

-Ивайло Пенев –: Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби на територията на община Две могили, област Русе, с 

проекта за бюджет на Общината за всяка финансова година, Кметът на община Две могили 

внася в Общински съвет за приемане Програма за финансиране стипендии и стимули по 

наредбата. С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на Програма за 

условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и 

младежи с доказани постижения от Община Две могили по Наредба № 13 за условията и реда 

за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на община Две могили, 

област Русе за 2022 година. Наредба № 13 има за цел да подпомага даровити деца и младежи 

с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта. Наредбата определя условията и 

реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби 

и доказани постижения от Община Две могили. Право на отпускане на стипендия и финансово 

стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж до 19-годишна възраст с доказани 

изяви на регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на наука, 

техника, изкуство и спорт. Програмата за отпускане на стипендии и еднократно финансово 

стимулиране по Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби на територията на община Две могили, област Русе за 2022 г. ще се реализира 

със средства от общинския бюджет. Предлагам ,комисията  да излезе със становище 

предложеният ни проект на решение да бъде приет. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” 

комисията приема    решението. 

2.Отчет с вх. № 60/17.02.2022 г. от Президент на ФК «Филип Тотю 2018», относно: Дейността на 

Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – град Две могили за 2021 

година.  

-Мехмед Мехмедов –Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – град 

Две могили е създадено след провеждане на Учредително събрание на 27.06.2018 г. и е 

регистрирано в Агенцията по вписванията, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта 

и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението се управлява от Управителен 

съвет и се представлява от Венцислав Петков Лашев – Председател на Управителния съвет; 

Елена Колева Георгиева – Зам. – Председател на Управителния съвет и Бисер Йорданов 

Николаев – Секретар на Управителния съвет и старши треньор на деца и младша възраст. 

Предмета на дейност на сдружението е: Развиване и популяризиране на футбола в община Две 



могили и осъществяване на тренировъчна и спортно - състезателна дейност в областта на 

футбола; Подкрепяне интересите и защитата на правата на хората, 52 занимаващи се с футбол; 

Подпомагане и организиране на спортните прояви в град Две могили; Организиране и 

администриране на спортни състезания; Участие в спортни състезания и др. През 2021 година, 

сдружението няма участия в други дружества, не са сключвани договори и/или не са 

предоставяни услуги, няма разкрити клонове в страната и/или чужбина. Към сдружението има 

три футболни отбора: мъже – 25 картотекирани, деца (родени 2007-2012) – 24 деца 

картотекирани и младша възраст (родени 2004-06) – 12 деца картотекирани. Отбора на 

Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – Две могили – мъже се състезава в Областно първенство за 

аматьори, област Русе „Запад” и в края на 2021 година завършват четвърти в групата с 4 

победи, 1 равенство и 3 загуби след изиграни 8 мача и 13 точки. След приключване на 

първенство 2020/2021 отбора има изиграни баражи за влизане в Североизточна В група с 

отборите на Вихър-Николово и Дунав Батин като постигна една победа и една загуба. Отбора 

на Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – Две могили – деца и младша възраст индивидуално 

участват в Зонално първенство с „Бенковски“ Бяла; „Черноморец“ Попово; „Локомотив“ Русе; 

„Дунав“ Сливо поле; „Лудогорец“ Разград; „Кубрат“ Кубрат. Децата са класирани на пето място 

с 6 точки след 4 изиграни мача, от които 2 победи и 2 загуби. Младшата възраст са на трето 

място с 9 точки, като имат три победи след три изиграни мача Треньор на отбора на Футболен 

клуб „Филип Тотю 2018“ – Две могили – мъже е Ботю Ботев, а на деца и младша възраст – 

Бисер Николаев. Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – Две могили използва общинската спортна 

база - футболно игрище с олимпийски размери, мини игрище с изкуствена настилка и 

осветление и второ голямо игрище, намиращи се в района на градския стадион в гр. Две 

могили. Поддръжката на базата и транспорта на състезателите се осигурява от Община Две 

могили. Сред основните проблеми пред сдружението и причина за по-слабите резултати са 

недостига на финансови средства. Основното финансиране на клуба е от отпуснатата от 

Община Две могили субсидия, която е недостатъчна за покриване на всички разходи. 

Дружеството има направени дарения от Жокей ЕООД и МД Импекс общо в размер на 2000,00 

лева за премии на футболистите, от Ботю Ботев в размер на 351,87 за дофинансиране на 

направените разходи, за които не са достигнали финансови средства от бюджета на 

сдружението и от ЗКПУ Филип Тотю футболни топки на стойност 1000,00. Сдружението е 

самостоятелна единица, която се издържа по много начини съгласно своя 53 Устав 

(дарителство, членски внос, спонсорство и др.). Община Две могили се ангажира да предоставя 

безвъзмездно спортната база и поддръжка на спортната база, както и да подпомага 

тренировъчната и състезателната дейност на отборите на децата и младежите. За цялостната 

издръжка на Сдружението обаче, трябва да се поемат ангажименти и отговорност от страна на 

членския състав. В този смисъл, една от целите е популяризиране на футбола и дейността на 

Сдружението сред обществеността, популяризиране на постигнатите резултати и 

възможностите за изграждане на позитивен имидж, както на Община Две могили, така и на 

футболната дейност и развитие. За постигане на тези цели може да се предвидят срещи със 

заинтересовани страни от общината и/или областта и такива с потенциални дарители или 

спонсори, мероприятия и благотворителни инициативи за популяризиране на футбола и ФК 

„Филип Тотю 2018”, и други. Именно от водещите фигури в обществото трябва да започне 

промяната и изход от кризисния етап на Сдружението. Важно е да се осъзнае, че този спорт 

обединява много хора от различни възрасти. Друг основен проблем, пред който се изправят 

състезателите е липсата на закрито помещение, в което да се провеждат тренировките през 



зимния сезон, което възпрепятства качествената им подготовка. I. Финансов отчет за 2021 год 

Отчет за приходите и разходите на ФК „Филип Тотю 2018” за периода от 01.01.2021 – 

31.12.2021 Наименование Приход Разход Начално салдо каса: 211,27 Начално салдо банка: 

1681,00 Общо начално салдо: 1892,27 Субсидия Община 14990,00 Дарения 2351,87 Разход 

трудови правоотношения 1560,00 Разход извън-трудови правоотношения 3950,00 Разход 

осигуровки 591,29 Разход за храна, минерална вода и закуски 3446,85 Разход за медикаменти 

48,05 Разход за материали – футболни екипи, тревна сметка и разходи по стадиона 3241,12 

Разход за външни услуги – картотеки, наем терен, охрана 2060,00 54 Разход за пътни – съдии и 

футболисти 678,04 Разход за премии - футболисти 2000,00 Разход за нает транспорт 1048,00 

Разход за банкови такси 298,80 Всичко приход и разход: 17341,87 18922,15 Остатък в каса – 

13,19 Банка – 298,80 Общо остатък: 311,99 19234,14 19234,14 Една от основните цели пред 

сдружението през 2022 година е набирането на финансови средства от членски внос, дарения 

и спонсорство или други източници, за да може футболния клуб да осъществява своята 

дейност. Трета комисия разгледа отчета и излезе със становище той да бъде приет, но 

излязохме с едно предложение да се направи един широк дебат, като за целта да се подготви 

един актуализиран проектобюджет с новите цени и да се привлекат и членска маса в 

сдружението, да се направят и някои други мениджърски дейности, като се надяваме по този 

начин ФК да работи по-добре. Предлагам ,комисията  да излезе със становище предложеният 

ни отчет -да бъде приет. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/09.02.2022 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Фатме Исуфова Арифова за раждане на второ дете – Бурчин 

Арифова Неджибова.  

-Юсеин Юсеинов –подаденотото 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 становището 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. № 45/09.02.2022 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Елена Кънчева Христова за раждане на второ дете – Кристина 

Ясенова Иванова.  

-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 становището 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. № 57/16.02.2022 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Кяние Кяшифова Ферзуева и на Ферзу Тахиров Ферзуев, 

живеещи в село Кацелово.  

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

Заявлението е подадено от хора в неравностойно положение, поради което,предлагам 



становището на комисията да е : заявлението да бъде уважено.Разисквания нямаше. С пет 

гласа „за” комисията приема    решението. 

6.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/17.02.2022 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Недка Стефанова Иванова, живееща в село Батишница. -

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

,поради което,предлагам становището на комисията да 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) 
 

 


