
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  

№ 16 

 

Днес, на19.02.2021 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 Божидар Борисов с вх. № 35/29.01.2021 г., относно: Приемане 

на Спортен календар на Община Две могили за 2021 г 

 2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 36/29.01.2021 г., относно: Отчет за 

дейността на Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – град Две 

могили за 2020 година.  

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/08.02.2021 г., относно: Приемане 

на Доклади за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 

предходната година от читалищата на територията на Община Две могили в изпълнение на 

програмите им за развитие на читалищната дейност през 2020 година.  

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/09.02.2021 г., относно: Откриване 

на Детска педагогическа стая ком Община Две могили. 



5. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно: Приемане бюджета на 

Община Две могили за 2021  

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 61/18.02.2021 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Цветанка Христова Казасова от град Две могили.  

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/18.02.2021 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Галина Димитрова Томова за раждане на трето дете – 

Виолета Лучано Костова 

 
С Т А Н О В И Щ А: 
 

1 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 35/29.01.2021 г., относно: Приемане на 

Спортен календар на Община Две могили за 2021 г 

-Галя Додева -Предложен ни е проект за Спортен календар на Община Две могили за 2021 

година, като събитията, които са включени целят да популяризират здравословния начин на 

живот и разбира се да бъдат подтикнати повече хора да се занимават активно със спорт. 

Надяваме се организираните на открито, безплатни и масови мероприятия свързани с 

физическата култура да мотивира повече деца и младежи,за да продължат да се занимават със 

спорт след провеждането на тези инициативи. Привличането на младите хора в спортните и 

танцовите зали е превенция срещу агресивно поведение, употреба на наркотици, алкохол и 

тютюнопушене. По-голямата част от планираните мероприятия са с открит характер и в тях 

могат да се включат хора от различен пол и възраст. Предлагам ,комисията да излезе със 

становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 36/29.01.2021 г., относно: Отчет за 

дейността на Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – град Две 

могили за 2020 година.  

-Ивайло Пенев –-Докладната е относно Отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел – 

Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – град Две могили за 2020 година. И трите отбора 

постигнаха доста добри резултати през предходната година, но като че ли за нас е по важна 

финансовата част на отчета, като приходите през изминалата година са 9 500 лева, а 11 

разходите са 8 611,48 лева. Остатък в каса са налични 211.24 лева, в банка 1 681.00 лева, или 

общо остатъкът е в размер на 1 892.24 лева. Една от основните цели, които си поставя 

сдружението през 2021 година е набирането на финансови средства от членски внос, 

колективни такси, дарения и спонсорство или други източници, за да може футболния клуб да 

осъществява своята дейност. На всички ни е ясно, че без финансови средства, няма как да се 

осъществяват дейностите. Предлагам ,комисията да излезе със становище предложеният ни 

проект на решение да бъде приет. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/08.02.2021 г., относно: Приемане 

на Доклади за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 



предходната година от читалищата на територията на Община Две могили в изпълнение на 

програмите им за развитие на читалищната дейност през 2020 година.  

-Румен Марков –-Всяка година приемаме Докладите за осъществената читалищна дейност и 

изразходваните от бюджета средства през предходната година от читалищата на територията 

на Община Две могили в изпълнение на програмите им за развитие на читалищната дейност. 

Смятам, обаче, че догодина тези отчети трябва да се приемат м. април, тъй като читалищата 

трябва да представят тези отчети на Кмета на Общината до 31.03., така че малко ги 

пришпорваме. Редно е догодина да бъде променена програмата за подаване на отчети и 

информации. От отчетите на всички читалища става ясно, че дейността им е била до около 

09.03.2020 г., преди обявяване на ивънредното положение в страната и противоепидемичните 

мерки, които се наложиха. До тогава са отбелязани всички празници, като Ивановден, 

Йордановден, Бабинден, Трифон зарезан, 3-ти март, 8-ми март и т.н. и някои от читалищата са 

спрели до там. Но има и читалища, които са развили дейност, по която почти не си личи, че сме 

били в извънредно положение. Само шест читалища са си подновили библиотечния фонд – 

Две могили, Бъзовец, Батишница, Чилнов, Острица и Широково, докато едни от най-големите 

читалища в Баниска и Кацелово не са купили нито един том нова литература. 33 След като се 

запизнахме много добре стана ясно, че само две читалища имат участия в изяви на техните 

фолклорни групи. Може да се каже, че всички читалища са се побрали в бюджета, който го 

имат.  Предлагам ,комисията да излезе със становище предложеният ни проект на решение да 

бъде приет. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/09.02.2021 г., относно: Откриване на 

Детска педагогическа стая ком Община Две могили 

- Галя Додева –-Съгласно чл. 6 от Правилника за детските педагогически стаи, те имат следните 

задачи: 1. Да издирват и установяват малолетните и непълнолетните, извършили или за които 

съществуват предпоставки да извършат престъпления и противообществени прояви, както и 

причините и условията за техните простъпки; 39 2. Да издирват и установяват малолетните и 

непълнолетните - обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор, 

както и причините и условията, довели до това; 3. Да предприемат съответните мерки или да 

уведомяват компетентните органи; 4. Да уведомяват съда, прокуратурата и другите 

компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на 

малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на 

трети лица. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи, те се откриват 

към общините с решение на Общинския съвет. Предлагам ,комисията да излезе със становище 

предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

5. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно: Приемане бюджета на 

Община Две могили за 2021  

-Ивайло Пенев –Бюджетът е изготвен много добре с много таблици, разбира се винаги може и 

още, но може би това е възможният бюджет.  Предлагам ,комисията да излезе със становище 



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

комисията приема    решението. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 61/18.02.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Цветанка Христова Казасова от град Две могили.  

-Юсеин Юсеинов -Заявлението е във връзка с необходимостта на лицето от финансова помощ, 

за да си възстанови щетите, причинени от избухнал пожар в неговия имот. На 23.01.2021 г. по 

неизяснени причини се подпалва кухненски ширм, изгаря микровълнова фурна, хладилник, 

телевизор, кухненски шкафове, четири врати, дограма, повредено остъкление и много други 

щети в последствие на пожара. Бързата намеса на служителите от РС „Пожарна безопасност и 

защита на населението” – Две могили са овладели ситуацията, но въпреки това щетите са 

големи за г-жа Казасова. Къщата не е годна за живеене докато не се извърши ремонт на 

помещенията. Към настоящия момент има финансови затруднения и за това се обръща към 

ОбС – Две могили за финансово подпомагане. Повече от половин година живее сама, вдовица 

е. До 31.12.2020 г. работеше по НП „Домашен помощник” към Община Две могили на 8 часов 

работен ден. От горепосочената дата до 08.02.2021 г. лицето е безработно. Към момента е 

назначена на трудов договор в програма „Асистентска подкрепа” на длъжност „Личен 

асистент” на 4 часов работен ден. Предлагам  становището на трета комисия да е : заявлението 

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

7.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/18.02.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Галина Димитрова Томова за раждане на трето дете – 

Виолета Лучано Костова.  

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

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

представени в срок и са редовни, поради което, предлагам  становището на трета комисия 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) 
 

 


