
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  

№ 31 
 

Днес, на 21.01.2014 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 от Николай Христов с вх. № 27/13.01.2014 г., 

относно: Приемане на Общинския план за младежта за 2014 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 28/13.01.2014 г., 

относно: Приемане на Актуализирана Програма за управление на Община Две могили до 

края на мандат 2011 – 2015 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 33/13.01.2014 г., 

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

на малолетните и непълнолетните в Община Две могили за 2013 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 41/15.01.2014 г., 

относно: Освобождаване от заплащане на „такса битови отпадъци” за 2014 г. на ПГСС 

„К.А. Тимирязев” град Две могили. 

По първа точка – Общинският план за работа с младежта през 2014 г. е съобразен 

и разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта и Националната стратегия за 

младежта /2012-20120 г./. Представени са приоритетите и специфичните цели за 

провеждане на общинската политика за младежта и са набелязани конкретни мерки за 

постигането им, някои от които са продължение от миналогодишния план. Направен е 

подробен анализ на предизвикателствата пред младежта в общината. Становището на 

комисията е докладната да бъде приета. 

По втора точка – От представената Програма за управление на община Две 

могили за мандат 2011-2015 г. общинското ръководство си е поставило цели, чрез 

реализирането на които да бъде постигнат по-добър стандарт на живот на всеки един 

гражданин на община Две могили. Становището на всички членове на комисията е 

докладната да бъде приета. 

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

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Две могили 

за 2013 г. е изготвен според изискванията на ЦКБППМ и обхваща конкретни дейности за 

въздействие на склонните към  извършване на престъпления. Радостно е, че в сравнение с 



предходни години е намалял броят на извършителите на противообществени прояви. 

Комисията единодушно прие със 7 гласа докладната. 

По четвърта точка – Комисията реши да бъде освободена от такса „битови 

отпадъци” Професионалната гимназия по селско стопанство „К.А. Тимирязев” за2014 г. 

Със седем гласа докладната бе 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 Общинския план за младежта за 

2014 година. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Актуализирана Програма за 

управление на Община Две могили до края на мандат 2011 – 2015 година. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Отчет за дейността на Местната 

комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните в 

Община Две могили за 2013 година. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде освободено от 

заплащане на „такса битови отпадъци” за 2014 г. на ПГСС „К.А. Тимирязев” град Две 

могили. 
 

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) 


