
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  

№ 17 
 

Днес, на 22.01.2013 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. № 55/14.12.2012 г. от Стефка Райкова Пенчева, 

относно: Приемане за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 

данъци и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община 

Две могили, област Русе. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 13/15.01.2013 г. от Николай Христов, относно: 

Информация за извършените дейности и резултати по прилаганата стратегия „Движим се безопасно” 

в обучението и възпитанието на децата по безопасност на движението по пътищата при ЦДГ „Св. Св. 

Кирил и Методий” град Две могили през 2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 21/18.01.2013 г. от Николай Христов, относно: 

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Две могили за мандат 2011-

2015 година за 2012 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 22/18.01.2013 г. от Кремена Любенова, относно: 

Представяне на отчет за дейността на МКБППМН град Две могили за 2012 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 23/18.01.2013 г. от Николай Христов, относно: 

Приемане на Спортен календар за 2013 г. на Община Две могили. 

6. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 24/18.01.2013 г. от Николай Христов, относно: 

Кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец, община Две могили с проект 

по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013 година. 

По първа точка – Становището на Комисията е докладната да бъде приета като към списъка 

с изброените училища и детски градини се прибави и ПГСС „К.А.ТИМИРЯЗЕВ”. Да се направи 

точен списък на предложените за освобождаване от такса „битови отпадъци” общински и държавни 

училищни и детски заведения. 

По втора точка – Комисията прецени, че в докладната подробно е изложено извършеното 

през втория етап на стратегията „Движим се безопасно” . Видно е, че педагогическият колектив е 

работил изключително отговорно, затова и резултатите са много добри. Решението на комисията бе 

докладната да бъде приета. 

По трета точка –  Комисията направи съпоставка между Програмата за управление на 

община Две могили и отчета за изпълнение на същата. Оказа се, че има някои несъответствия като 

например извършени дейности, без да са заложени в програмата и обратно – заложени, а 

неизпълнени. Не става ясно  проектите за ремонт на спортния комплекс в СОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” гр.Две могили и саниране на ОУ „Хр.Ботев” с.Баниска дали са изготвени и спазен ли е 

срокът.Становището на комисията е отчетът да бъде приет, но следващите отчети да бъдат по-точни. 

По четвърта точка –  От докладната е видно, че през 2012 г. са разгледани 10 възпитателни 

дела, а извършителите на престъпления са 8 малолетни и непълнолетни. Комисията за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е  работила добре с провинилите се и 



с техните родители. Препоръката на комисията е   да се осъществява по-пълноценен контакт със 

специалистите от ЦОП, които от своя страна да въздействат положително върху извършителите на 

престъпления и осъществяват превенция към склонните да извършат противообществени прояви.    

По пета точка –  Комисията разгледа обстойно предложения спортен календар на община 

Две могили за 2013 г. и взе следното решение:  

Докладната да бъде приета, но да се направят следните промени: 

1.Да отпаднат през м.януари зимните спортни игри, тъй като срокът за провеждането на това 

мероприятие вече изтича. 

2.Градски футболен турнир на малки врати,предвиден за м.февруари да се проведе в края на 

м.февруари или март. 

3.В спортния календар да залегнат само общински , а не мероприятия, организирани  от други 

институции или градове. 

4.Да бъдат изключени от спортния календар ученическите игри и останат само тези, които 

изискват провеждането на общински кръг. 

5.В спортния календар да се включат за участие и спортните отбори на учениците от 

ОУ”Хр.Ботев” с.Баниска. 

6.Да продължи участието на футболните клубове от с.Баниска и с.Бъзовец във футболните 

първенства. 

7.Да се отстрани допуснатата може би техническа грешка Североизточна В, а не Б група. 

8.Да се разкрие нова графа, в която да се отбележи кое мероприятие ще бъде финансирано от 

общината и кое по друг начин.  

По шеста точка –Комисията подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Христо 

Ботев 1928” – с.Бъзовец, община Две могили с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Наредба за допълнение на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните данъци и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Информация за извършените дейности и 

резултати по прилаганата стратегия „Движим се безопасно” в обучението и възпитанието на децата 

по безопасност на движението по пътищата при ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили 

през 2012 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Годишен отчет за изпълнението на 

Програмата за управление на община Две могили за мандат 2011-2015 година за 2012 г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема отчет за дейността на МКБППМН град Две 

могили за 2012 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Приемане на Спортен календар за 2013 г. на 

Община Две могили с допълненията, които се предложиха. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си Народно читалище „Христо Ботев 

1928” – с.Бъзовец, община Две могили да кандидатства с проект по мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

година. 
 

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) 


