
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  

№ 27 

 

Днес, на21.01.2022 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 Красимира Русинова с вх. № 9/18.01.2022 г., относно: 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2021 г.  

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/18.01.2022 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на 

Община Две могили за 2021 година.  

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/18.01.2022 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта на Община Две могили за 2022 

година.  

4.  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/19.01.2022 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Илханова Рамаданова 

за раждане на второ дете – Иляйда Рамаданова Хасанова.  

5.  Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/19.01.2022 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Невин Исмаилова 

Сюлейманова за раждане на първо дете – Берна Илхан Илми 



6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/19.01.2022 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Стоянова Манчева за 

раждане на второ дете –Мартин Миленов Кирилов.  

С Т А Н О В И Щ А: 
 
1 Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 9/18.01.2022 г., относно: Отчет за дейността 

на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните 

- гр. Две могили за 2021 г.  

-Румен Марков –МКБППМН организира конкурс за ученическо есе на тема „Завещано от 

Апостола“. В него участие взеха ученици от различни градове и различни възрастови групи. 

Най-добрите есета бяха отличени с материални награди и грамоти. На първо място 15 бе 

класирано есето на Аляра Тасим, 10 клас от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили. 2. За 

поредна година МКБППМН- гр. Две могили съвместно с Център за обществена подкрепа – гр. 

Две могили организира и проведе Лятна програма 2021 г. Програмата включваше различни 

дейности и мероприятия под формата на ателиета и бе отворена за участие за всички деца. 

Проведени бяха ателие „Градинарство“, „Здравословен живот и спорт“, „Оказване на първа 

медицинска помощ“, „Моите книги през лятната ваканция“, „Детска лаборатория и научни 

експерименти за деца“. Организиран бе конкурс за рисунки на асфалт, както и посещение на 

плувен басейн и екскурзии до различни културни и природни забележителности. 3. Член 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. 4. 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. 5. Общественият 

възпитател е провеждал 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. 6. През отчетния период няма деца с 

асоциално поведение поставени под настойничество/попечителство. През изминалата 2021 г. и 

във връзка с образуваните възпитателни дела се наблюдава ПОВИШАВАНЕ на 

противообществените прояви, като по-голямата част от тях са извършени от лекомислие, не са 

констатирани умишлени вреди или жестокости. Регистрираните противообществени прояви са 

кражби, унищожаване на имущество, подаване на неверни данни към ЕЕН 112, управление на 

ATV без регистрационна табела и без свидетелство за правоспособност и хулигански прояви. 

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 2021 г. не са настанявани 

малолетни и непълнолетни във Възпитателни училища интернати или Социално-педагогически 

интернат. През 2021 година са разгледани 10 възпитателни дела, след постъпили 

Постановления от Районна Прокуратура – Бяла. Три от делата са за извършено деяние по чл. 

194, ал. 1 от НК (кражба) - 3, едното по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК (управление на 

МПС без регистрационна табела и без свидетелство за правоуправление), по 325 от НК 

(хулигански прояви) и по чл. 216, ал. 1 от НК - унищожаване на имущесто-2. Три от делата през 

отчетния период не са приключени. Делата са отложени, поради неявяване на лицата по чл. 19, 



ал. 1 от ЗБППМН, предстои тяхното разглеждане. 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. 

През отчетния период в МКБППМН е постъпило едно наказателно постановление издадено от 

Михаил Манов – началник сектор „Пътна полиция“ по отношение на непълнолетен, с което е 

наложено административно наказание „обществено порицание”, 16 което е изпълнено чрез 

прочитане на присъдата по местния радиовъзел и разлепване на диспозитива на решението на 

информационното табло. През 2021 година към МКБППМН работи един обществен възпитател. 

През годината, бе публикувана обява в интернет страницата на Община Две могили за прием 

на документи за избор на двама обществени възпитатели, като в определения в обявата срок, 

не бе подадено нито едно заявление за постъпване в МКБППМН, като 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 обръща към обществените възпитатели 

и ЦОП – Две могили, където се оказва нужното съдействие спрямо деца и родители от 

квалифицирани специалисти – юристи, педагози, психолози и др. Съгласно Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за заплащане на труда на членове на МКБППМН, които не са служители на Община 

Две могили и са взели участие във възпитателно дело, са изплатени възнаграждения на 

стойност 260.00 лева. Разходите за издръжка на МКБППМН през 2021 г. са в размер на 1000.00 

лева (разходи за канцеларски материали, ел. енергия и отопление). Предлагам на комисията 

-предложеният  проект на решение да бъде приет. Разисквания нямаше. С пет гласа 

„за” комисията приема    решението. 

 

2.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/18.01.2022 г., относно: Приемане на Отчет 

за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две могили за 2021 година.                 

Мехмед Мехмедов –-Общинският план за младежта за предходната 2021 година е приет с 

Решение № 299 от 22.01.2021 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 (2021-2030 г.) на Република България. Поради въведената епидемична обстановка за 

превенция на пандемията COVID – 19, която все още продължава, бяха ограничи пътуванията, 

забраниха се посещенията на културни мероприятия, затвориха се училищата, спортните зали и 

културните институти. Бяха забранени със заповед на здравния Министър масовите изяви. 

Младежите се обучаваха от разстояние в електронна среда, общуваха виртуално, спортуваха 

самостоятелно. Общественият и социалният им живот бе ограничен до минимум. Участия и 

проекти на учебните и детски заведения и центрове на територията на Община Две могили ДГ 

„Първи юни” – с. Баниска Реализиран е проект по ПМС № 129 от 11.07.2000 г. за определяне на 

минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, 

които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините. Със средствата бяха 

закупени спортни пособия, които се използват от всички деца. Усвоени бяха и средства по ПМС 

№ 308/ 20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските 

градини и училищата и на учениците от І до ІV клас. Детската градина участва в схемите 

„Училищен плод” и „Училищно мляко” за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и 

млечни продукти. Чрез това участие значително бяха облекчени разходите по бюджета за тези 



продукти и същевременно се осигури ежедневното им присъствие в менюто на децата. ДГ 

„Първи юни” е партньор по проект „Интегриране на уязвими групи в община Две могили” по 

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Бенефициент на проекта е 

Община Две могили. Специфичната му цел е социално включване чрез осигуряване на достъп 

до образование и обучение. Във връзка с това в детската градина се провеждаха дейности, 

водещи до качествена образователна работа с деца от различен етнически произход, както и 

деца в неравностойно семейно положение. Освен това се привличаха и приобщаваха 

родителите към проблемите на образованието чрез различни форми за партниране между 

учителите и семействата на децата. ДГ „Първи юни“ е включена и в проект „Активно 

приобщаване в системата за предучилищно образование”, дейност 2.1.„Изплащане на такси на 

деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане. Проектът е финансиран от Оперативна програма Наука и образование 

за интелигентен растеж. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили 18 Проект „Спорт – 

здраве – щастливи деца“ за 2021 г. за предоставяне на средства за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта по реда на Постановление № 46 на МС, на стойност 339 лв. 

Национална програма „Училищен плод” с финансовата помощ на ДФ „Земеделие” – Усвоените 

средства по проекта за учебната 2020/2021г. са 3738,70 лв; Национална програма „Училищно 

мляко” с финансовата помощ на ДФ „Земеделие”- Усвоени са средства в размер на 5013,66 лв. 

Проект на Община Две могили „Интегриране на уязвими групи в община Две могили“ с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

- Дейностите по проекта целят подпомагане 73 деца от целевата група да получат равен шанс 

за успешна интеграция в образователната система, социална и личностна реализация чрез: 

прилагане на разнообразни методи и форми на работа за преодоляване на констатираните 

дефицити в изучаването на българския език, засилване мотивацията им за участие в 

образователния процес; психологическа и социалнопедагогическа подкрепа; комплекс от 

образователни услуги на родителите и децата от целевата група за преодоляване на дефицити, 

повишаване уменията за общуване на български език, формиране на чувство за национална 

принадлежност; формиране на родителски капацитет за подкрепа на работата с деца в 

неравностойно положение и от маргинизирани групи; повишаване на толерантността и 

доверието между родителите от различните етноси, осъзнаване ползите за всички от 

образователната интеграция. Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ - Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите 

за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи – заплащане 

на дължимите такси за децата, включени в проекта. Проект „Докато учим и играем, за 

природата всичко ще узнаем за участие в Национална кампания „Чиста околна среда -2021г“. 

Проектът е на стойност 4 999,84 лв., финансиран е от МОСВ и ПУДООС, а срокът за изпълнение 

е октомври 2021 г. ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ участва и в Национална програма „По-здрави 

деца“ – Нестле, България. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили Ковид кризата за 

втори път се отрази на цялостната организация и провеждане на учебно-възпитателния процес 

в училището. За разлика от предходната учебна година, през настоящата, обучението на 

учениците се осъществяваше и в присъствена, и в частично неприсъствена форма – в 

електронна среда от разстояние. Това обаче по никакъв начин не се отрази негативно на 

учениците, а дори напротив. Те бяха по-спокойни и успешни. Учениците показаха, че са 

адаптивни и могат да преодоляват предизвикателства по пътя си. Учителите работиха 



синхронно и асинхронно с учениците в електронната платформа на Microsoft Teams в „Школо“ 

и във виртуалните класни стаи. Социалната мрежа е много популярна сред семействата, с 

които учителите работят и чиито деца учат. За втора учебна година е налице обратна 

тенденция в регистрираните отсъствия на учениците. Броят на отсъствията по уважителни 

причини е по-висок от този на отсъствията по неуважителни причини. Това е така, поради 

извършените промени в Закона за семейни помощи за деца, в сила от 01.08.2019 г., според 

която месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование се 

прекратяват, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия по 

неуважителни причини от 5 учебни часа от ученик. 19 За преодоляване на проблемното 

поведение на учениците (допускане на отсъствия по неуважителни причини от училище и/или 

за лошо поведение и неспазване Правилника за дейността на училището) и за повишаване на 

тяхната мотивация за учене, в изпълнение на разпоредбите, посочени с Наредбата за 

приобщаващото образование, със заповед на директора на училището е разписана 

процедурата по определяне на обща подкрепа на учениците от екипите за подкрепа за 

личностно развитие на учениците при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, както 

следва: За 108 ученици е организирано допълнително обучение по отделен учебен предмет с 

акцент върху обучението по български език, включително на ученици, за които българският 

език не е майчин език; За 39 ученици със затруднения в усвояването на учебния материал и 

които са оценени чрез срочна оценка слаб (2) или са получили три последователни оценки слаб 

(2), е организирана обща подкрепа за личностно развитие поради. Национални програми и 

проекти, при които училището е бенефициент Работа по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020: включени общо 123 ученици от I – XI клас в 22 

групи, от които 21 – за допълнителни обучения по учебни предмети и 1 група за занимания по 

интереси. Участие в Кампанията „Национално финансиране на занимания по интереси 

2020/2021 г.“, организирана по реда на Наредба за приобщаващото образование: включени 

общо 166 ученици в 12 групи за занимания в тематични направления „Дигитална креативност", 

„Природни науки", „Математика" и „Технологии". Участие в НП „Иновации в действие“ за 

сътрудничество и обмяна на иновации с Общинско иновативно училище ОУ „Св. Патриарх 

Евтимий", гр. Велико Търново - 08 юни –10 юни 2021 г. Участие в Дейност 1 и Дейност 2 по 

проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, 

финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г. Кандидатстване за участие в НП „Отново заедно“ през 

м. август 2021 г. ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили Поради пандемията обхванала целия 

свят, част от обучението се осъществи от разстояние, по електронен път. При създалата се 

ситуация бе необходимо, много бързо да се пренастроят и учители и ученици. Вярно е, че 

обучението от разстояние не може да замени присъственото, но то се явява алтернатива при 

екстремни ситуации, а и в същото време е по близко до младите хора. Нужно е подобряване на 

организацията и усъвършенстване. Между Община Две могили и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството е сключен договор за безвъзмездна финансова 

помощ за изпълнението на проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на 

равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев“ – гр. Две 

могили“. ОУ „Христо Ботев” село Баниска Учениците с ентусиазъм участват в проектите 

"Подкрепа за успех", "Образование за утрешния ден" и дейностите „Занимания по интереси". 

ОУ "Христо Ботев" участва в Проект „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“ 

финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", 



съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

20 В училището са създадени четири групи по проекта от които две за допълнително обучение 

по математика/втори и трети клас/ и две БЕЛ- шести клас и География и икономика-пети клас. 

Национални програми: НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна 

възраст, модул „ Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко/чай/ на учениците от I до 

IVклас". ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” град Две могили В Центъра за подкрепа за личностно 

развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, 

изкуствата и спорта „Д-р Пангелов” град Две могили се обучават общо 260 деца, в това число 

деца, младежи и девойки от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ПГСС „К. А. Тимирязев”, ДГ „Св. Св. 

Кирил и Методий”. В създадената среда на общуване, педагозите осъществяват качествен 

образователен процес и същевременно са възпитатели и близки приятели на децата. Център за 

обществена подкрепа в град Две могили оказва силно въздействие при работата с младежите в 

рискови групи. Разнообразните игрови подходи предразполагат децата към преоткриване на 

модела на поведение, морално – духовното развитие, творческата нагласа, социализацията и 

контактността. Центърът подтиква, чрез образователно-възпитателни мероприятия децата от 

общината към различни дейности, хобита и интереси, чрез които да получат възможност за 

пълноценно реализиране като активни граждани на обществото. Такива са спортът, изкуствата, 

туризъм и околна среда и др. Широко обхватната дейност със специалисти социални 

работници и психолог е ключов фактор за положителното развитие на децата. С превантивна 

цел към асоциално поведение, агресия и противообществени деяния, бяха проведени 

различни мероприятия с ученици от всички възрастови групи, от всички етноси и без 

разделение по пол. БЧК град Две могили На площад „Филип Тотю“ град Две могили пред 

сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили бе проведено превантивно – 

образователно мероприятие по случай Първи юни – Международния ден на детето. 

Инициативата бе на Община Две могили, МВР, РСПБЗН, съвместно с БЧК и БМЧК. Децата се 

запознаха с работата на структурите в системата на МВР, Бърза помощ, Първа долекарска 

помощ и пожарна безопасност. Имаше акция на пожарната за спасяване на пострадал при 

катастрофа. Децата наблюдаваха демонстрация на специално облекло, което позволява на 

огнеборците да влизат за определено време в зоните на пожар. Имаха възможност да се 

докоснат до техниката и оборудването използвани в пожарната, полицията, линейката. В двата 

обособени пункта на БЧК децата се запознаха и имаха възможност да участват практически как 

се оказва първо помощ на пострадал. От 01.12.2021 г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две 

могили се реализира проект „Осигуряване на топъл обяд за деца“ за 25 ученика, определени 

по социални индикатори от училищното ръководство съвместно с ДСП. В ПГСС „К. А. 

Тимирязев“ град Две могили бяха проведени кампании по превенция на шофиране, след 

употреба на алкохол, здравословна храна, съпричастност към болните от хив, спин и други 

заболявания. Дейност на МКБППМН – град Две могили 21 През изминалата година МКБППМН 

участва в следните мероприятия по превенция на противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни: МКБППМН организира конкурс за ученическо есе на тема „Завещано от 

Апостола“. В него участие взеха ученици от различни градове и различни възрастови групи. 

Най-добрите есета бяха отличени с материални награди и грамоти. На първо място бе 

класирано есето на Аляра Тасим, 10 клас от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили; За 

поредна година МКБППМН- гр. Две могили съвместно с Център за обществена подкрепа – гр. 

Две могили организира и проведе Лятна програма 2021 г. Програмата включваше различни 

дейности и мероприятия под формата на ателиета и бе отворена за участие за всички деца. 



Проведени бяха ателие „Градинарство“, „Здравословен живот и спорт“, „Оказване на първа 

медицинска помощ“, „Моите книги през лятната ваканция“, „Детска лаборатория и научни 

експерименти за деца“. Организиран бе конкурс за рисунки на асфалт, както и посещение на 

плувен басейн и екскурзии до различни културни и природни забележителности; Член 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 изминалата 2021 г. и във връзка с образуваните възпитателни дела се наблюдава 

повишаване на противообществените прояви, като по-голямата част от тях са извършени от 

лекомислие, не са констатирани умишлени вреди или жестокости. Регистрираните 

противообществени прояви са кражби, унищожаване на имущество, подаване на неверни 

данни към ЕЕН 112, управление на ATV без регистрационна табела и без свидетелство за 

правоспособност и хулигански прояви. 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 2021 г. не са настанявани малолетни и непълнолетни във Възпитателни 

училища интернати или Социално-педагогически интернат. През 2021 година са разгледани 10 

възпитателни дела, след постъпили Постановления от Районна Прокуратура – Бяла. Три от 

делата са за извършено деяние кражба; едно е за управление на МПС без регистрационна 

табела и без свидетелство за правоуправление; две са за хулигански прояви и унищожаване на 

имущесто. Три от делата през отчетния период не са приключени. Делата са отложени, поради 

неявяване на лицата по чл. 19, ал. 1 от ЗБППМН, предстои тяхното разглеждане. 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.  

Предлагам на комисията -предложеният  проект на решение да бъде приет. 

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

3.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/18.01.2022 г., относно: Приемане на 

Общински план за младежта на Община Две могили за 2022 година.  

-Галя Додева –Законът за младежта определя държавната политика в областта на младежките 

дейности, с цел създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на 

младежите и участието им в обществения и икономическия живот. Съгласно чл. 15, ал. 3 от 

него, кметовете на общини анализират състоянието на младежта в общината и изготвят проект 

на общинския годишен план за младежта. Представеният общински план за младежта 

определя целите и приоритетите на общинската политика в съответствие с Националната 

стратегия за младежта. Планът e структуриран и изготвен съгласно разпоредбите.  

Предлагам на комисията -предложеният  проект на решение да бъде приет. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/19.01.2022 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Фатме Илханова Рамаданова за раждане на второ дете – 

Иляйда Рамаданова Хасанова.  



-Юсеин Юсеинов –подаденото заявление e 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  станoвището 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. № 19/19.01.2022 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Невин Исмаилова Сюлейманова за раждане на първо дете – 

Берна Илхан Илми.  

-Юсеин Юсеинов –подаденото заявление e 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  станoвището на комисията да е -

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

решението. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/19.01.2022 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Биляна Стоянова Манчева за раждане на второ дете –Мартин 

Миленов Кирилов.  

-Юсеин Юсеинов –подаденото заявление e 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 изключение на това, че бащата на детето не е жител на 

нашата община, поради което ,предлагам  становището на комисията да е -заявлението да 

бъде уважено на 50 %. 

 

 

 

 

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) 
 

 


