
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  

№ 46 
 

Днес, на 21.01.2015 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. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

5. Микерям Кадир Адям – член. 

6. Пламен Петков Лашев – член. 

7. Велико Димитров Великов – член  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 12/12.01.2015 г. от Николай Христов 

Христов, относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две 

могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 13/12.01.2015 г. от Николай Христов 

Христов, относно: Приемане на Спортен календар – 2015 година на община Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 25/15.01.2015 г. от Кремена Любенова, 

относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните град Две могили за 2014 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 29/16.01.2015 г. от Николай Христов 

Христов, относно: Предложение за допълнение на Наредба № 13 за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени таланти на територията на община Две могили, 

област Русе.  

По първа точка – С Решение № 737/05.08.2010 г. е приета Наредба № 13 за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на 

община Две могили, област Русе. Според същата Наредба, съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2 е 

сформирана експертно-консултативна комисия, която на 08.12.2014 г. е разгледала 

подадените за 2014 г. искания за награждаване на деца с изявени дарби на територията на 

община Две могили. На същата дата е проведена в град Русе т.н. ”цветна олимпиада”, на 

която учениците от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили са завоювали 2 

първи места по БЕЛ и две първи места по математика. Затова постиженията на тези 

ученици допълнително са разгледани от комисията и са предложени за стипендии по 170 

лева на всеки. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета.  

По втора точка – Предложеният от общинска администрация за разглеждане в 

комисията „Спортен календар” за 2015 година е с по-малко мероприятия, но твърде 

разнообразни и интересни. Предвидени са спортни мероприятия, които ще се осъществят 

за първи път в общината. Включени са всички възрастови групи и достатъчен брой 

спортове. Освен това календарът е обезпечен с бюджет и за всяко мероприятие са 

уточнени сумите. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета.  



По трета точка – Отчетът за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните град Две могили за 2014 

година е изключително подробен и аналитичен. Здравната култура, опасните игри в 

свободното време, употребата на алкохол, тютюнопушенето, агресията се очертават като 

основни акценти в отчета. Проведени са много мероприятия с различни цели като: силно 

въздействие при работата с младежите в рискови групи, занимания на деца и младежи в 

свободното им време както и стимулирането им да развиват своите идеи, да се занимават с 

благотворителност и взаимопомощ и много други. Добрата работа на Комисията личи и от 

намалелите противообществени прояви. Разгледани са само 2 възпитателни дела, като са 

наложени мерки по чл. 13 – предупреждение, задължаване да участва в консултации, 

обучения и програми и определена работа в полза на обществото. При всяка проява се 

уведомяват всички институции, имащи отношение към закрилата на децата. Същите са 

изготвили план за действие при извършване на противообществена проява. През 2014 

година е направено изследване от Русенския университет за противообществени прояви, 

извършени от жени. Единствено в община Две могили няма такива случаи. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета.  

По четвърта точка – На заседание на Комисията за защита на децата с изявени 

таланти на територията на община Две могили са обсъдени и предложени промени в 

Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

В & 1.в чл. 13, ал. 2 се правят следните допълнения: 

1. В алинея 2, след текста:  

“Председател: заместник кмет 

Членове: 1. Старши специалист от отдел  „Образование и спорт”. 

            2. Началник отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално 

подпомагане”, град  Две могили. 

     3. Директор СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. 

     4. Директор ОУ „Христо Ботев” село Баниска. 

     5. Директор ОДК „Д-р Д. Пангелов” град Две могили. 

                 6. Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и 

културно-историческо наследство в Общинския съвет”. 

Се добавя:  

                 7. Юрисконсулт. 

                 8. Управител на Център за обществена подкрепа град Две могили. 

Членовете на комисията по „Образование, култура и културно-историческо 

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

младежта, възрастните хора, спорта и туризма” предложи да бъде включен и директорът 

на ПГСС „Климент Аркадеивич Тимирязев” град Две могили в Комисията за защита на 

децата с изявени таланти на територията на община Две могили.  

Становището на комисията е докладната да бъде приета с направеното 

предложение. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 12/12.01.2015 

г. от Николай Христов Христов, относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на 

територията на община Две могили. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 

13/12.01.2015 г. от Николай Христов Христов, относно: Приемане на Спортен календар – 

2015 година на община Две могили. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 25/15.01.2015 

г. от Кремена Любенова, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните град Две могили за 2014 

година. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка с вх. № 29/16.01.2015 

г. от Николай Христов Христов, относно: Предложение за допълнение на Наредба № 13 за 



условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени таланти на територията на 

община Две могили, област Русе.  
 

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) 
 


