
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  

№ 15 

 

Днес, на15.01.2021 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. № 11/11.01.2021 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени 
прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2020 г. 
 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/11.01.2021 г., относно: 
Мониторингов доклад на Община Две могили за 2020 година за изпълнението на 
Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 
 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/11.01.2021 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две 
могили 
за 2020 година. 
 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/11.01.2021 г., относно: 
Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по 
смисъла 
на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Община Две могили да 



кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма за храни и/или 
основно 
материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова 
помощ BG05FМOP001-5.001 „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-
19“.  
 
 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/12.01.2021 г., относно: 
Приемане на Общински план за младежта на Община Две могили за 2021 година. 
 
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/12.01.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Маринова Петрова за раждане 
на 
първо дете – Радостин Пламенов Петров. 
 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/12.01.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Бекир Юсменов Салиев от село 
Баниска. 
 

 

 
С Т А Н О В И Щ А: 
 
1 Румен Марков –През изминалата година МКБППМН е участвала в 19 мероприятия по 

превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съвместно с Център 

за обществена подкрепа – гр. Две могили. Участието варира между 10 и 20 деца във всяко 

едно направление. През отчетния период няма деца с асоциално поведение поставени под 

настойничество/попечителство. През 2020 година са разгледани 7 възпитателни дела, като 

шест от тях са след постъпили Постановления от Районна Прокуратура – Русе, а едно е след 

насочване от РУ на МВР – гр. Две могили. Всички дела през отчетния период са приключени. 

Не са получавани сигнали за извършени повторни деяния. През 2020 г. към МКБППМН работи 

един обществен възпитател - педагог. При случаи на деца, нуждаещи се от консултация или 

помощ, МКБППМН се обръща към обществените възпитатели и ЦОП – Две могили, където се 

оказва нужното 42 съдействие спрямо деца и родители от квалифицирани специалисти – 

юристи, педагози, психолози и др. Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна 

прокуратура върху дейността на МКБППМН по разглеждане на Възпитателни дела, периодично 

се подава информация за наложените възпитателни мерки и се изпращат копия от Решенията 

на тричленните състави. Предлагам ,комисията да излезе със становище предложеният ни 

проект на решение да бъде приет. 

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

 

2. Мехмед Мехмедов -С Решение № 273, взето на заседание на Общински съвет град Две 

могили с Протокол № 15/29.12.2020 г. е приет график за 2021 г., относно изготвяне и 

представяне на отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните 

заседания на Общински съвет град Две могили. Съгласно същия за месец януари 2021 г. е 

предвидено представяне на Мониторингов доклад на Община Две могили за 2020 година за 

изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и 

туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание представения 



доклад, който е изключително подробен, описани са всички приоритети и аз няма да се 

спирам подробно на всеки един от тях. Предлагам ,комисията да излезе със становище 

предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

3. Ивайло Пенев –Общинският план за младежта за предходната 2020 година е приет с 

Решение № 59 от 31.01.2020 г., на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и е разработен 

съгласно разпоредбите на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2012-

2020 г.) на Република България. Основната му цел е да насърчат пълноценното участие на 

младите хора в социално-икономическия живот на общината, кариерното развитие на младите 

хора, подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на 

здравословния начин на живот, физическата култура и спорта, превенция на социалното 

изключване на младите хора в неравностойно положение, развитие на младежкото 45 

доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в 

неравностойно положение, развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райони и повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. В Общинския 

план за младежта на Община Две могили за 2020 г. са залегнати следните приоритети: 

Приоритет 1: Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на младите хора; 

Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; Приоритет 3: 

Насърчаване на здравословния начин на живот; Приоритет 4: Превенция на социалното 

изключване на млади хора в неравностойно положение; Приоритет 5: Развитие на младежко 

доброволчество; Приоритет 6: Повишаване на гражданска активност на младите хора, 

подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите 

хора; Приоритет 7: Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни; 

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния диалог; Приоритет 9: 

Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. Предлагам , 

комисията да излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

4. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”: Комисията по 

„Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, 

здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 49 предложението, което 

във връзка с възможността Общината да предоставя топъл обяд на уязвими граждани, които са 

затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална 

изолация в условията на обявената в страната епидемична обстановка. Община Две могили е 

допустим кандидат по обявената процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05FМOP001-5.001 „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-

19“ по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана 

от Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. В 

съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е 

планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за 

задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в 

най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на 

операциите от тип 3 по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най-висока степен от последиците от 

кризата. В съответствие с целите на операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19“, целевите групи са: 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – 

хора, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, 

които поради възрастта си или наличните си увреждания са в по-висок риск от заразяване и 

неблагоприятно протичане на инфекцията. 2. Лица, поставени под карантина – без доходи или 

с ниски доходи под линията на бедност и без близки, които да им окажат подкрепа. 3. Лица, 



обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и 

които в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят 

основните си жизнени потребности. Община Две могили разполага с материална база, 

оборудване и транспортни средства, отговарящи на изискванията на Закона за храните. 

Приготвянето на храна по проекта ще се осъществява в кухните на Домашния социален 

патронаж към Общинско предприятие „Обществено хранене”. Общинското предприятие 

разполага с подходящ персонал и капацитет за приготвяне и доставяне на храната до домовете 

на крайните потребители, при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания и за 

оказване на допълнителна подкрепа на целевата група. Топлият обяд ще се предоставя в 

работните дни от месеца и ще включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично 

десерт. 50 За целите на реализиране на процедурата се определят следните допустими 

разходи: 1. Разходи за единица продукт – топъл обяд /разходите са в размер на 2.70 лв. на 

лице на ден с включен ДДС/. 2. Административни разходи и разходи за транспорт и 

съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по 

т.1 3. Разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските 

организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна 

ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1. От програмата ще се възползват 120 лица, 

отговарящи на целевите групи. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите, като 

безвъзмездната финансова помощ ще покрие 100% от общо допустимите разходи по 

заявлението за финансиране. На този етап е предвиден финансов ресурс за предоставяне на 

топъл обяд до 27.04.2021 г., а след окончателно одобрение на средствата по механизма REACT-

EU, бюджетът и продължителността на операцията ще бъдат удължени, без да се налага 

общините да кандидатстват отново. Предлагам , комисията да излезе със становище 

предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

5. Ивайло Пенев –Както в отчета, така и тук са залегнати основни девет приоритета, по които 

ще се работи през настоящата година. Надяваме се тази година да мине тази пандемия, за да 

могат децата да се радват и на социални контакти, не само онлайн. Предлагам , комисията да 

излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

 

6.Юсеин Юсеинов  подадено е  заявление 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, бащата на детето не е жител на нашата Община, поради 

което предлагам  на комисията - заявлението да бъде уважено на 50 %. Разисквания нямаше. С 

пет гласа „за” комисията приема    решението. 

7. Юсеин Юсеинов –подадено е  заявление за отпускане на еднократна финансова помощ 

отпускане на финансова помощ. Заявлението е във връзка с необходимостта на лицето от 

финансова помощ, за да си възстанови щетите, причинени от избухнал пожар в неговия имот. 

В тази връзка, служители от общинска администрация са извършили проверка, относно 

твърдението за възникнал пожар в с. Баниска в имота, при която са установили истинността на 

твърдените от лицето обстоятелства. През месец декември 2020 г. по неизяснени причини се 

подпалва постройка, тип сайвант, непосредствено в близост до къщата за живеене. В 

постройката са били съхранявани 10 /десет/ куб. м. пространствени дърва за огрев, 

алуминиева дограма за къщата, както и резервни гуми с джанти за автомобила на г-н Салиев . 

Всичко е изгоряло по време на пожара. Предлагам , комисията да излезе със становище 

предложеният ни проект на решение да бъде приет. 



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) 
 

 


