
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 

№ 2 
 

Днес, на 24.01.2020 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. № 13/16.01.2020 г., относно: Приемане на Спортен 
календар на Община Две могили за 2020 година.  
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/16.01.2020 г., относно: 
Мониторингов доклад на Община Две могили за 2019 година за изпълнението на 
Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе.  
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/17.01.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две могили 
за 2019 година. 
4.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/17.01.2020 г., относно: 
Приемане на Общински план за младежта на Община Две могили за 2020 година. 
5. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 25/20.01.2020 г., относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2019 г. 
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/20.01.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Гюлведин Наим за раждане на 
второ дете – Йозджан Махмудов Исуфов. 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/20.01.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Нелгюн Назмиева Севдалиева на 48 
години, живееща в село Бъзовец. 
8//23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/20.01.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдалина Петрова Добрева за раждане на 
първо дете – Даяна Добромирова Добрева. 
Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”. 
С Т А Н О В И Щ А: 
1.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/16.01.2020 г., относно: 
Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2020 година. 
- Мехмед Мехмедов  
 Целта на физическото възпитание и спорта е подобряване на здравето и 
физическата активност на нацията чрез системни занимания с физически упражнения  
спорт от всички възрасти. Съгласно чл. 6, т. 4 от Закона за физическото възпитание и 
спорта общинската политика в областта на физическото възпитание, спорта и 
спортнотуристическата дейност се осъществява чрез оказване на съдействие за организирането на 
спортни мероприятия на територията на общината. Освен това общината в изпълнение на 



законовите разпоредби следва да създава условия за практикуване на спорт и спортнотуристическа 
дейност, както и да осигурява достъп до спортни обекти - общинска 
собственост. 
 Във тази връзка в проекта за Спортен календар на Община Две могили за 2020 
година са включени събития, които да популяризират здравословния начин на живот и 
подтикнат повече хора да се занимават активно със спорт. Показването на най-добрата 
страна на спортните занимания чрез организирането на открити, безплатни и масови 
мероприятия свързани с физическата култура, ще мотивира много деца и млади хора да 
продължат заниманията си и след участието им в 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 той да бъде приет, като в него се добави провеждането на Общински 
футболен турнир намалки врати, за купата на Общински съвет, като финансирането е в размер на 
300 лева 
осигурени от Общинския съвет. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    
решението. 
2.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/16.01.2020 г., относно: Мониторингов доклад 
на Община Две могили за 2019 година за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на 
ромите /2012 – 2020/ на област Русе.  
.-Румен Марков -На вниманието ни е предоставен Мониторингов доклад на Община Две могили за 
2019 година за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на 
област Русе. В него са включени данни от всички образователни структури на територията на 
общината, също така на полицейското управление, от междуведомствената комисия. Обширно 
написан 18 страници доклад. Хубавото е, че няма някакви проблеми на територията на Общината, 
относно ромите, а и не само ромите, а и малцинствените групи намиращи се на наша територия. 
Докладът беше разгледан на заседание на трета комисия и го приемаме във вида, в който ни е 
предложен.  
Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/17.01.2020 г., относно: Приемане на Отчет за 
изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две могили за 2019 година 
-Румен Марков – Следващият отчет, който ни е предложен за приемане е за изпълнение на 
Общинския план за младежта на Община Две могили за 2019 година. 68 Тука също много 
сериозно са положени усилия и труд. Представени са в табличен вид всички мерки и мероприятия, 
проведени от всички детски градини, училища, ЦПЛР и ЦОП на територията на общината. Както 
видяхме и в новия бюджет, който е приет, за съжаление, няма достатъчно средства за всички 
мероприятия, но като мероприятия, които са извършени през предходната година, а в следващата 
докладна ще видим в плана мероприятията вече за тази 2020 година, работи се в тази насока, както 
в детските градини, така и в училищата, в ЦПЛР и можем за изкажем похвала както на 
директорите на тези детски градини и училища, така и на служителите от общинска 
администрация, които се занимават с образованието. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” 
комисията приема    решението. 
4.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/17.01.2020 г., относно: Приемане на Общински 
план за младежта на Община Две могили за 2020 година- 
-Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, 
младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”: Трета комисия разгледа на 
свое заседание предложения ни Общински план за младежта за 2020 г. Той е разработен съгласно 
изискванията на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта. В него са заложени 
дейности, свързани с развитието на младите хора, работа с деца и младежи. В него са набелязани 
конкретни и интересни мероприятия, чрез които да се повиши гражданската активност на 
младежите в общината. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 
5.Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 25/20.01.2020 г., относно: Отчет за дейността 
на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните - 
гр. Две могили за 2019 г.  



-Ивайло Пенев –Съставът на комисията към Община Две могили отговаря на изискванията 
съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за БППМН. Председател на МКБППМН през отчетния период е 
Красимира Русинова – заместник - кмет на Общината; Секретар на МКБППМН е Илиана Милкова 
Калчева – мл. експерт „Образование и спорт”. Съставът на комисията през изминалата 2019 г. 
включва 7 души, представители на общинската администрация, както и началник отдел „Закрила 
на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Две могили, директор на ЦПЛР „Д-р 
Пангелов” – гр. Две могили, инспектор на РУ към МВР, управителя на Център за обществена 
подкрепа – гр. Две могили, педагози. Към настоящия момент към Местната комисия работят и 
двама обществени възпитатели. Предстои обявяване на подбор за обществени възпитатели. . С пет 
гласа „за” комисията приема    отчета. 
6.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/20.01.2020 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Атидже Гюлведин Наим за раждане на второ дете – Йозджан 
Махмудов Исуфов.  
-Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, 
младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”: подадено е заявление 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, С пет гласа 
„за” комисията приема    решението. 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/20.01.2020 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Нелгюн Назмиева Севдалиева на 48 години, живееща в село 
Бъзовец. заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ има  всички необходими 
документи, съгласно изискванията на наредбата са представени в срок и са редовни, С пет гласа 
„за” комисията приема    решението. 
8.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/20.01.2020 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Севдалина Петрова Добрева за раждане на първо дете – Даяна 
Добромирова Добрева. подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете има  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 предлагаме помощта да бъде в размер на 50 %. 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) 


