
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  

№ 33 
 

Днес, на 20.02.2014 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. № 71/14.02.2014 г. от Николай Христов, 

относно: отчет за развитието на спорта в община Две могили през 2013 г. и перспективите 

за развитието на футболните клубове в община Две могили, област Русе за 2014 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 72/14.02.2014 г. от Николай Христов, 

относно: отчет за изпълнение на Плана за действие на община Две могили в изпълнение 

на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 

2013 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 75/17.02.2014 г. от Елка Маринова – 

директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, относно освобождаване от 

заплащане на такса битови отпадъци за 2014 г. на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две 

могили . 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 77/17.02.2014 г. от Венета Илиева 

Димитрова – директор на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, относно освобождаване от 

заплащане на такса битови отпадъци за 2014 г. на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска. 

По първа точка – В Общински съвет е постъпила докладна записка , относно 

спортната дейност в община Две моли. Отчетът е пълен, като се акцентува върху 

засилването на физическата активност на гражданите от всички възрасти и децата. В Две 

могили има изградена добра спортна база, която предоставя възможност за спорт и 

двигателна активност и която трябва да се използва по-ефективно. Отчетени са подробно 

и поименно постиженията на местните спортни клубове по футбол, Обединен спортен 

клуб по тенис на маса, плуване, бадминтон и петанка, Общински детски комплекс, 

Спортен клуб „Динамо”, спортни клубове при училищата на територията на общината. 

Също така са посочени приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската 

спортна активност, развитието и мерките за постигането им като продължение на 

спортните традиции в общината. Изпълняват се и мероприятията, залегнали в спортния 

календар на общината. Похвала заслужава Борислава Грозева – специалист „Култура” в 

общината, за чудесната организация и провеждане на мероприятието, посветено на 141 



годишнината от обесването на Васил Левски. Жалко е, че на него отсъствахме и не го 

уважихме всички ние, общинските съветници, и общинското ръководство. 

Становището на всички членове на комисията е докладната да бъде приета. 

По втора точка – Отчетът за изпълнение на Плана за действие на община Две 

могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация за 2013 г. е всеобхватен и са набелязани приоритетите за постигане на 

реални резултати в работата с тази част от населението на общината. Видно е, че се работи 

по образователната  интеграция, подобряване на здравната култура, заетостта и 

социалната политика. 

Становището на всички членове на комисията е докладната да бъде приета. 

По трета точка – Относно освобождаването от заплащане на такса битови 

отпадъци за 2014 г. на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, членовете на 

комисията единодушно гласуваха докладната.  

По четвърта точка – Докладната от Венета Илиева Димитрова – директор на ОУ 

„Христо Ботев” с. Баниска, относно освобождаване от заплащане на такса битови 

отпадъци за 2014 г. на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, е идентична с предходната 

докладна.  

Със 7 гласа комисията реши докладната да бъде приета. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

71/14.02.2014 г. от Николай Христов, относно: отчет за развитието на спорта в община 

Две могили през 2013 г. и перспективите за развитието на футболните клубове в община 

Две могили, област Русе за 2014 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

72/14.02.2014 г. от Николай Христов, относно: отчет за изпълнение на Плана за действие 

на община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2013 г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

75/17.02.2014 г. от Елка Маринова – директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две 

могили, относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 г. на СОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили . 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

77/17.02.2014 г. от Венета Илиева Димитрова – директор на ОУ „Христо Ботев” с. 

Баниска, относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 г. на ОУ 

„Христо Ботев” с. Баниска. 
 

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) 


