ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА,
ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА,
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА”

ПРОТОКОЛ

№ 18
Днес, на 18.02.2013 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. № 61/15.02.2013 г. от Николай Христов,
относно: Приемане на Общински план за младежта 2013 г.
2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 52/13.02.2013 г. от Николай Христов,
относно: Отчет за развитието на спорта в община Две могили през 2012 г. и перспективите
за развитието на футболните клубове в община Две могили за 2013 г.
3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 41/07.02.2013 г. от Николай Христов,
относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на
общинския дълг за 2012 година на община Две могили.
4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 42/07.02.2013 г. от Николай Христов,
относно: Приемане бюджета на община Две могили за 2013 година.
По първа точка – Становището на Комисията е докладната да бъде приета като се
направят следните изменения и допълнения:
1.Към точка първа от целите да се добави: Да се набележат конкретни мерки за
разяснителна кампания във връзка с начина и условията за кандидатстване на младежи за
работа /мотивационно писмо, заявление, интервю,програми чрез бюрото по труда и др./.
2.Към точка трета „Ден на предизвикателството” да се добави като участник и
ОУ”Хр.Ботев” с.Баниска.
3.От точка пета в дейностите да отпадне „по повод”, което вероятно е техническа
грешка.
По втора точка – При разглеждането на отчета за развитието на спорта в община
Две могили, единствено възникна въпросът – Как ще стане финансирането на футбола на
малки вратички – дали чрез футболния клуб или по друг начин? Този въпрос ще намери
отговор на самата сесия, а становището на комисията е докладната да бъде приета.
По трета точка – Становището на комисията е докладната да бъде приета. По &
51-00 функция „Образование” са изразходвани 6 274 лв. за обслужване на безлихвен заем
по проект „Енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”.
По четвърта точка – Становището на комисията е бюджетът да бъде приет. В
проектобюджета са предвидени 48 000 лв. за футбол, която сума според членовете на

комисията е недостатъчна. Няма отделени средства за обезпечаване и на спортния и на
културния календари на общината. Липсват и средства за осигуряване на безопасността на
учениците пред ПГ „К.А.Тимирязев” като легнали полицаи и подобни.
След приключване на разискванията, комисията прие следните
С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Общински план за младежта 2013
г. с допълненията.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчета за развитието на спорта в
община Две могили през 2012 г. и перспективите за развитието на футболните клубове в
община Две могили за 2013 г.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема отчета, относно изпълнението на
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 2012
година на община Две могили.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема така представеният проект за
бюджет на Община Две могили за 2013 година.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа.
Подписали протокола:
1. …………………
(Светлозар М. Донев)

4. …………………
(Пламен П. лашев)

2. …………………
(Стефка Р. Пенчева)

5. …………………
(Мехмед С. Чолаков)

3. …………………
(Невена Д. Георгиева)

6. …………………
(Микерям К. Адям)

7. …………………
(Велико Д. Великов)

Председател на комисията:
______________ (Св. Донев)
Секретар на комисията:
_____________ (Ст. Пенчева)

