
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   № 4 

 

Днес, 20.03.2020 г.,   в 9,00 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  установихме, че няма законни пречки, 

единодушно приехме следния  

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д: 

 
1. Обсъждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 104/17.03.2020 г., 

относно: Създаване на Обществен съвет в община Две могили за съдействие и помощ при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и  упражняване на обществен контрол 

върху тяхното осъществяване. 

2. Обсъждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 105/17.03.2020 г., 

относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община 

Две могили за 2019 година и План за 2020 година. 

3. Обсъждане на г., относно: Приемане на промени в Културен календар на Община 

Две могили за 2020 г. 

4. Обсъждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/11.03.2020 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на ШенайШенасиева Ахмедова за 

раждане на второ дете – Айберг Айдън Ремзиев. 

 

С Т А Н О В И Щ А: 

 

1.    Ивайло Пенев -    Съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане, чл. 52 от 

Правилника за прилагане закона за социално подпомагане се създава Обществен съвет в 



община Две могили  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите 

в областта на социалните помощи и социалните услуги със следните функции: 

1.  Съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и 

социалните услуги в общината; 

2.  Съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински 

програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги; 

3. Съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от 

лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане; 

4. Контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените 

критерии и стандарти; 

5. Изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за 

социални услуги на територията на общината. 

     Съгласно чл. 52 ал. 2 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане. В 

състава на Обществения съвет се включват ръководители на социални услуги, представители 

на лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи 

и социалните услуги.Комисията приема следното  

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

1. Създава Обществен съвет в община Две могили за съдействие и помощ при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и  упражняване на обществен контрол 

върху тяхното осъществяване в следния състав: 

Председател: Ивайло Иванов – общински съветник  

       Членове: Светлозар Донев – Директор на ПГСС „К. А. Тимирязев” 

 Елка Маринова – Директор на СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” 

 Петър Петров – Управител на „Център за обществена подкрепа” 

 Петя Куцарова – Управител на ЦНСТПЛУИ и „Дневен център за пълнолетни   

лица с увреждания” 

 Надежда Ангелова – Директор ДГ „ Св. Св. Кирил и Методий” 

 Христо Янков – Полицейски инспектор в РУ – полиция  гр. Две могили 

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

2. Мехмед Мехмедов - през 2019 година кметът на общината предложи за 

разглеждане Програма за развитие на туризма на територията на общината и след 

одобрението й от консултативния съвет, Общинския съвет я прие през м. март 2019 г. 

Програмата е за периода 2019–2020 година и през периода на нейното действие се разглежда 

основно Раздел V Проекто-бюджет за обезпечаването й. Програмата е отворена за 

допълнения и изменения. 

На неприсъствено заседание на Консултативния съвет по туризъм към общината през 

м. март 2020г. бе обсъден отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в 

община Две могили за 2019 година и План за 2020г. Предложенията за отчет и план бяха 

одобрени и следва да бъдат разгледани и приети от Общинския съвет. На 09 март 2020г. на 

заседание на Постоянната комисия в областта на културата и туризма в Област Русе бе 

приета Областна стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Русе 2020-2030 

година. В съответствие с това, предстои разработване на Общинска стратегия за развитие на 



туризма и привеждане в съответствие и на приетата вече Програмата за развитие на туризма. 

Предлагаме следното  

                                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

1.Приема Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община 

Две могили за 2019година и План за 2020 година. 

Приложение: Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община 

Две могили за 2019 година и План за 2020 година. 

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

 

 3. Галя Додева -Във връзка с извънредното положение, въведено на територията на 

Република България и в изпълнение на препоръките на националния оперативен щаб за 

предотвратяване разпространението на COVID-19, упоменати в Заповед №122/11.03.2020г. и 

№124/14.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, както и Заповед №214/16.03.2020г. на 

Кмета на Община Две могили, относно и с оглед безопасността на населението,  се предлага 

до второ нареждане да бъдат отменени мероприятията, приети в Културния календар за 

2020г., от настоящия момент до 30.06.2020г., включително. Средствата, предвидени за 

тяхното изпълнение да бъдат пренасочени във функция „Отбрана и сигурност”, дейност 

„Ликвидиране последиците от бедствия и аварии”. 

 Предвид гореизложеното, предлага се следното  

                                                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

1. Приема промени в Културен календар на Община Две могили за 2020 г., както 

следва:  

- До 30.06.2020г. отменя всички културни мероприятия, предвидени в приетия 

Културен календар за 2020г. 

- Средствата, предвидени за изпълнение на отменените мероприятия да бъдат 

пренасочени във функция „Отбрана и сигурност”, дейност „Ликвидиране 

последиците от бедствия и аварии”. 

  2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението на Общински съвет. 

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

 4. Юсеин Юсеинов - входирано е Заявление с вх. № 1221 от 04.03.2020 г. на Шенай 

Шенасиева Ахмедова, живееща село Кацелово за отпускане на еднократна финансова помощ 

за раждане на второ дете.  

- съпътстващи документи: 

- Удостоверение за раждане на детето; 

- Копие на диплома за завършено образование; 

- Нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за отглеждане в 

специализирана институция.  

След направена служебна справка е видно, че новороденото дете е второ за майката. Тя и 

бащата на детето Айдън Ремзиев Ахмедов са с постоянен и настоящ адрес в село Кацелово 



през последните 6 месеца и нямат задължения към община Две могили. Предложено е 

следното 

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

1. Отпуска на Шенай Шенасиева Ахмедова, живееща в село Кацелово, ул. „Родопи” № 

24 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на 

второ дете – Айберг Айдън Ремзиев, родено на 21.02.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

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

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 9.30 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) 

        


