
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  

№ 30 
 

Днес, на 15.01.2014 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. № 4/03.01.2014 г. от Христина Димитрова 

Ефтимова, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 21/10.01.2014 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за 

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

могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 25/13.01.2014 г. от Николай Христов, 

относно: Приемане на Спортен календар за 2014 г. на община Две могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 26/13.01.2014 г. от Николай Христов, 

относно: Представяне на отчет за дейността на общинска администрация по Общинския 

план за младежта 2013 г. 

По първа точка – Становището на комисията е докладната да бъде приета като се 

направят следните изменения: 

В § 3, ал. 1,т. 1 числото 40 се заменя с числото 50. 

В § 3, ал. 1,т. 2 числото 20 се заменя с числото 30. 

По втора точка – В Наредба 13 се прави следната промяна: навсякъде думите 

„общински учебни заведения” се заменят съответно с „учебни заведения на територията 

на община Две могили”. Промяната се налага с цел всички ученици от общината, 

участвали и спечелили областни, републикански или международни  

постижения, да бъдат наградени за успехите си. Становището на всички членове на 

комисията е докладната да бъде приета. 

По трета точка – В предложения Спортен календар са заложени много интересни 

спортни мероприятия. Обхванати са участници от всички възрастови групи в различни 

спортове. Направен е и бюджет за провеждане на мероприятията. Комисията единодушно 

прие Спортния календар. 



По четвърта точка – Отчетът за дейността на общинска администрация по 

Общинския план за младежта за 2013 г. е всеобхватен и аналитичен. Видно е, че са 

постигнати добри резултати в работата с младежта и са отчетени резултатите от дейността 

на всички звена, работещи с младежи. 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 Правилник за изменение на 

Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация с направените предложения за 

изменение. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Наредба за изменение на Наредба 

№ 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени таланти на 

територията на община Две могили, област Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Спортен календар за 2014 г. на 

община Две могили. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за дейността на общинска 

администрация по Общинския план за младежта 2013 г. 

 
 

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) 


