
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  

№ 20 

 

Днес, на18.06.2021 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 Надежда Ангелова с вх. № 152/04.06.2021 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град 

Две могили през 2020/2021 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

 2. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 153/09.06.2021 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 

2020/2021 учебна година и проблемите, които стоят пред нея.  

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/15.06.2021 г., относно: 

Разкриване на Клуб на пенсионера в село Широково.  

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/15.06.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлейман Ахмедова Юсеинова за 

раждане на първо дете – Айсун Фикретова Майрямова.  



5.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/22.06.2021 г., относно: 

Временно преместване на учебния процес на учениците от ПГСС „К. А. 

Тимирязев“ гр. Две могили в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две 

могили през учебната 2021/2022 г. 

 

 
С Т А Н О В И Щ А: 
 
1Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 152/04.06.2021 г., относно: Информация за 

резултатите от дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили през 2020/2021 

учебна година и проблемите, които стоят пред нея 

-Ивайло Пенев –Стратегическите цели на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ са в съответствие с 

Националната програма за развитие „България 2030" и Стратегическата рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030): Подцелите на 

стратегията за развитие на институцията за периода 2020-2024 г. са подчинени на 8 основни 

приотитета, а това са: Обхват в системата на образованието; Повишаване качеството на 

образованието; Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес; Мотивация за 

учене; Стимулиране на професионалното развитие, усъвършенстване на професионалните 

компетентности на педагогическите специалисти, подкрепа на иновативното преподаване, 

подкрепа на младите специалисти; Материална и техническа обезпеченост на образователния 

процес; Повишаване ефективността на управлението на ДГ; Осигуряване на условия и 

предпоставки за отговорно участие на семейството в живота на детската градина за постигане 

на стратегическите цели. Децата, посещаващи институцията са 130, както следва: 6 • яслена 

група за деца до 3 години – 15 деца • първа възрастова група за 3-4 г. – 16 деца • втора 

възрастова група за 4-5 г. – 23 деца • трета възрастова група за 5-6 г. – 24 деца • четвърта 

възрастова група за деца на 6-7 г. – 25 деца • разновъзрастова група в основна сграда – 5-7 г. – 

17 деца, като от тях: - 5-6- годишни деца – 7 деца - 6-7-годишни деца – 10 деца • изнесена група 

„Калинки” в с. Кацелово за деца от 3 до 7 години с 10 деца: - 3-4 годишни – 4 деца - 5-6 

годишни - 3 деца - 6-7-годишни – 3 деца Предоставена ни е и информация за извършените 

разходи през 2020/2021 година -– преходният остатък на ДГ от държавна дейност към 

31.12.2020 г. е в размер на 38 089 лева. Утвърденият бюджет на Община Две могили за 2021 

година от държавна дейност 582 213 лева, от местни дейности 133 554 лева, а общият размер 

на изразходваните средства държавна дейност към 31.05.2021 г. е 217 502 лева, а общият 

размер на изразходваните средства местна дейност към 31.05.2021 г. е 36 689 лева.предлагам , 

комисията да излезе със становище тя да бъде приета. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” 

комисията приема    решението. 

2.Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 153/09.06.2021 г., относно: Информация 

за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 2020/2021 учебна 

година и проблемите, които стоят пред нея.  

-Галя Додева –Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село 

Баниска през 2020/2021 учебна година и проблемите, които стоят пред нея е 

систематизирана в 12 направления – обобщен анализ на дейността; възпитателно – 



образователна работа; приобщаващо образование; организация, изпълнение и 

контрол на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

възпитание; контролна дейност на директора; квалификация на персонала; участие на 

ДГ в проекти и национални програми; работа с родители; здравно обслужване; 

дейности свързани с интеграцията на деца от етническите малцинства; финансова 

осигуреност; задачи и проблеми, които стоят пред ДГ; прогноза за учебната 2021/2022 

година. Утвърден от Община Две могили бюджет за 2021г.: Държавна дейност – 259 

935 лв. Местна дейност – 40 374 лв. Информацията е изготвена изключително 

професионално и много подробно са описани всички дейности. Да пожелаем много 

успехи и през тази година и разбира се повече деца, предлагам , комисията да излезе 

със становище тя да бъде приета. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията 

приема    решението.  

3.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/15.06.2021 г., относно: Разкриване 

на Клуб на пенсионера в село Широково.  

-Мехмед Мехмедов –Една от най-важните потребности на хората в третата възраст е 

свързана със създаване на условия и възможности за участие в обществения живот и 

осъществяване на социални контакти. Социалното включване се разбира и като 

цялостна грижа за преодоляване на различни социални рискове от изключване на 

възрастните хора от обществото, поради лишаване от достъп до различни социални 

услуги. Възрастните хора имат необходимост, както от здравни грижи, така и от 

социална интеграция. Поради тази причина има разкрити клубове на пенсионера и 

клубове на хора с увреждания в повечето населени места на територията на община 

Две могили. Към настоящия момент в с. Широково няма разкрит клуб на пенсионера. В 

тази връзка в деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление с вх. 

№2525 от 03.06.2021 г. от хора в пенсионна възраст от село Широково с приложен 

протокол от учредително събрание, подписан от тридесет човека, с желание за 

разкриване на пенсионерски клуб. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба №19 за 

организацията и дейността на клубовете на хората пенсионна възраст и на лицата с 

увреждания на територията на община Две могили, клубовете се откриват с решение 

на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, след подадено писмено 

заявление от хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на съответното 

населено място. Съгласно чл. 9 от същата Наредба, клуб се открива при мининмум 10 

желаещи да открият такъв. Видно от подаденото заявление, желаещите за откриване 

на пенсионерски клуб в с. Широково са тридесет човека. Предложено е Пенсионерския 

клуб да бъде открит в помещение, представляващо клуб с площ от 30 кв. м., намиращо 

се на първия етаж от сграда публична общинска 32 собственост - „Културен дом“, 

строена през 1960 г., находяща се в парцел I по плана на с. Широково по Акт за 

публична общинска собственост №108 от 12.11.1999 година. Предлагам , комисията да 

излезе със становище тя да бъде приета. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” 

комисията приема    решението.  



4.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/15.06.2021 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Гюлейман Ахмедова Юсеинова за раждане на 

първо дете – Айсун Фикретова Майрямова.  

-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, поради което 

предлагам  станавището на комисията да е -заявлението да бъде уважено. . 

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

5.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/22.06.2021 г., относно: Временно 

преместване на учебния процес на учениците от ПГСС „К. А. Тимирязев“ гр. Две могили 

в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили през учебната 2021/2022 г. 

Комисията разгледа докладната и приема решението в предложения му вид , като се 

дава възможност предложението да има допълнителни дискусии на общински съвет . 

 

 

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) 
 

 


