
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 

П Р О Т О К О Л  

№ 16 
 

Днес, на 17.12.2012 г. от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая 

№ 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, 

децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, на което присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

            6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – Председател 

на Общинския съвет. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 532/13.12.2012 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане на Декларация за достъп до спорт в Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 535/14.12.2012 г. от Николай Христов, 

относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили. 

По първа точка – В община Две могили е постъпило писмо от Спешъл Олимпикс 

България, с което се цели разширяването на достъпа на хората с увреждания до спорт. От 

името на общински съвет е подготвена Декларация за социално включване на гражданите с 

интелектуални затруднения чрез разширяване достъпа до спорт. Инициативите в 

декларацията са много добри, но откъде ще се осигурят средства за осъществяване на 

дейностите не е ясно от докладната записка на кмета на общината. Становището на 

комисията е декларацията да бъде приета и се осигурят средства за осъществяването и.  

По втора точка – Успехите на спортния клуб са достояние не само на 

обществеността на общината, но и в републикански и международен мащаб. Това е 

единствения спортен клуб, който поддържа спортния дух на ученици и младежи в общината. 

Спортистите от клуба по тенис на маса винаги са в челните места при участията им в 

състезания. Това са деца и ученици с изявени дарби, затова е правилно предложението 

същите да получат еднократни стипендии за спортни успехи. В докладната е допусната 

грешка за Мирослава Димитрова Андронова – вместо 116.00 лв. трябва да и се изплатят 

145.00 лв. Така и общата сума се променя – от 2059.00 лв. на 2088.00 лв. Становището на 

комисията е докладната да бъде приета като се отстрани допусната грешка.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Декларация за достъп до спорт в 

Община Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъдат подпомогнати деца с 

изявени дарби на територията на Община Две могили. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                         (Невена Д. Георгиева)            
 

 



 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 

 

 

 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

Председател на комисията: 
        
 

______________ (Св. Донев) 
 

Секретар   на   комисията: 
        
 

_____________ (Ст. Пенчева) 


