
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   № 3 
 

Днес, 21.02.2020 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. № 13/16.01.2020 г., 

относно: Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2020 година. 
2. Обсъждане на Доклад от Божидар Борисов с вх. № 30/22.01.2020 г., относно: 

Приемане бюджета на Община Две могили за 2020 г. 
3. Обсъждане на 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.  

4. Обсъждане на 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. 

5. Обсъждане на 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. 

6. Обсъждане на 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. 

7. Обсъждане на 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. 



8. Обсъждане на 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. 

9. Обсъждане на 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. 

 

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 
2. Мехмед Мехмедов –Целта на физическото възпитание и спорта е подобряване на 

здравето и физическата активност на нацията чрез системни занимания с физически 
упражнения и 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 спортно-туристическата 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 спортно-туристическа 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  календарът  да бъде приет, като в него се добави провеждането на 
Общински футболен турнир на малки 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.Доклад от Божидар Борисов с вх. № 30/22.01.2020 г., относно: Приемане 
бюджета на Община Две могили за 2020 г. 
-комисията разгледа докладната за сведение , Разисквания нямаше. С пет гласа „за” 
комисията приема    решението. 
3. 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.  
1. 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.  Приемаме решението във вида, в 
който ни е предложен.  
 Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 
4. 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 



1. 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.  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. 
 предлагам отчетът да бъде приет в представения му вид. Разисквания нямаше. С пет гласа 
„за” комисията приема    решението. 
5. 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.  
1. Галя Додева –Общинският план за младежта за 2020  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. Планът е разработен изключително добре, много старание е вложено 
в изготвянето му, поради коетопредлагам становището на комисията  да е докладната 
записка да бъде приета. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    
решението. 
6. 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.  
1. 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. През изминалата година МКБППМН 
организира следните мероприятия по превенция на противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни: По покана на МКБППМН в НЧ ”Св. св. Кирил и Методий” – гр. 
Две могили гостува Драматичен театър Търговище с театралната постановка „Лоши деца”. 
Постановката е насочена към младите хора и разглежда проблемите за насилието в училище. 
Също по покана на МКБППМН в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили гостува 
мобилен планетариум, който потопи най-малките ученици в магията на космоса и звездите. 
Съвместно с 77 ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” бе проведен конкурс за есе „Трети март – 
символ на нашата свобода”. В него участваха ученици от различни възрастови групи от СУ 
„Св. св. Кирил и Методий” и ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, като най-добрите 
есета бяха отличени с материални награди – книги. Във връзка с отбелязване на 21.11 – Ден 
на християнското семейство бе проведен конкурс за детска рисунка на тема: „Моето 
семейство”. На отличените бяха раздадени предметни награди. МКБППМН съвместно с 
ЦПЛР „Д-р Пангелов” организира посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877” и 
Регионалния исторически музей в град Плевен на участващите в кръжока „Съхрани 
българското” към ЦПЛР „Д-р Пангелов”. Съвместно с Център за обществена подкрепа – гр. 
Две могили бе организиран Празник за всички деца от града по случай 1-ви юни – 
Международния ден на детето. През 2019 година МКБППМН съвместно с ЦПЛР „Д-р 
Пангелов” организира Турнир по волейбол между отборите на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. 
Две могили и СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. Всички участвали в турнира 



бяха наградени с предметни награди. Отново съвместно с ЦПЛР „Д-р Пангелов” бе 
организирано състезание по колоездене за деца от различни възрастови групи. Всички 
участвали получиха грамоти и предметни награди. МКБППМН традиционно организира 
провеждането на Общински футболен турнир между футболните отбори на ПГСС „К. А. 
Тимирязев” – гр. Две могили и СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. Участвалите 
в турнира бяха поощрени с предметни награди. Секретарят на МКБППМН е включен със 
Заповед на Началника на РУО в два от трите екипа за обхват на ученици в изпълнение на 
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст. През 
периода не са постъпвали заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители от 
училищата на територията на община Две могили. Членове на МКБППМН не са участвали в 
Училищни комисии по превенция през отчетния период. Обществените възпитатели са 
провеждали периодични срещи с родители на деца, извършили противообществени прояви и 
с разгледани възпитателни дела с цел изясняване на проблемите в поведението на детето и 
намиране на решения. През отчетния период няма деца с асоциално поведение поставени под 
настойничество/попечителство. На територията на Община Две могили има три училища, 
като броят на учениците в тях е 633 към 01.12.2019 г. по данни от НЕИСПУО. През 
изминалата 2019 г. и във връзка с образуваните възпитателни дела не се наблюдава 
повишаване на противообществените прояви, не са констатирани умишлени вреди или 
жестокости. Регистрираните противообществени прояви са кражби, бягство от дома, 
разрушаване на общинско имущество. 78 През отчетния период няма регистрирани 
криминални деяния от футболни агитки, както и участие на малолетни и непълнолетни в тях. 
Няма регистрирани противообществени прояви на насилие, мотивирани от расова, верска и 
етническа омраза. През 2019 г. не са настанявани малолетни и непълнолетни във 
Възпитателни училища интернати или Социално-педагогически интернат. През 2019 година 
са образувани 6 възпитателни дела, след постъпили Постановления от Районна Прокуратура 
– Бяла. Две от делата са разгледани през януари 2020 година, а едно от делата е изпратено на 
МКБППМН – гр. Бяла по компетентност, тъй като постоянния адрес на лицето е в община 
Бяла. Четири от делата са за извършено деяние по чл. 194, ал. 1 от НК /кражба/, едно за 
разрушаване на общинско имущество и едно за бягство от дома. Всички дела през отчетния 
период са приключени. Не са получавани сигнали за извършени повторни деяния. Не са 
констатирани нарушения от съвместната дейност на Местната комисия и намиращите се на 
територията на общината институции, с които тя е в непрекъснат контакт. Наложените 
възпитателни мерки на малолетните и непълнолетните през отчетния период са както следва: 
предупреждение – 4 броя; Задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 0 
броя; Забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакт с определени лица – 3 
броя; Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, 
със задължение на полагане на засилени грижи – 1 брой; Определена работа в полза на 
обществото – 5 броя и Предупреждение за настаняване във ВУИ – 1 брой. През отчетния 
период в МКБППМН не са постъпвали решения по отношение на непълнолетни с които са 
освободени от наказателна отговорност и им е наложено административно наказание. 
Съдействие относно психологическата работа с деца с проблемно поведение и техните 
родители оказва Центъра за обществена подкрепа – гр. Две могили. Към настоящия момент 
едно от децата с регистрирана противообществена проява е заявено, като потребител на 
услуги в Центъра. През 2019 г. към МКБППМН работят двама обществени възпитатели – 
юрист и педагог. Предстои публикуване на обява на интернет страницата на Община Две 
могили за прием на документи за избор на още един обществен възпитател. МКБППМН – 
Две могили е пряко подчинена на ЦКБППМН и дава отчет за своята дейност пред 
ЦКБППМН, Общински съвет – Две могили и Кметът на Община Две могили. При случаи на 
деца, нуждаещи се от консултация или помощ, МКБППМН се 79 обръща към обществените 
възпитатели и ЦОП – Две могили, където се оказва нужното съдействие спрямо деца и 
родители от квалифицирани специалисти –педагози, психолози и др. През 2019 година със 
средства на МКБППМН е закупен един фотоапарат, заедно с карата памет и чанта на 
стойност 1083.00 лева, както и 4 броя мултифункционални копирни устройства на стойност 



2431,92 лева за обезпечаване дейността на обществените възпитател, председателя и 
секретаря на МКБППМН. Предлагам Становището на  комисията да  е:отчетът да бъде приет 
в представения му вид. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    
решението. 
7. 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 
1. 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. 
8. 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.  
1. Юсеин Юсеинов -подаденото заявление е за отпускане на еднократна финансова помощ. 
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. 
9. 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.  
1. 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 предлагаме помощта да бъде в размер на 50 %. 
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) 
        


