
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  

№ 47 
 

Днес, на 09.02.2015 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. № 47/04.02.2015 г. от Николай Христов 

Христов, относно: Отчет за развитието на спорта в община Две могили през 2014 г. и 

перспективите за развитието на футболните клубове в община Две могили за 2015 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 48/04.02.2015 г. от Николай Христов 

Христов, относно : Отчет за дейността на общинска администрация по Плана за младежта 

за 2014 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 53/05.02.2015 г. от Николай Христов 

Христов, относно : Приемане на Общински план за младежта през 2015 година. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 41/27.01.2015 г. от Николай Христов 

Христов, относно: Приемане на бюджета на Община Две могили за 2015 година. 

По първа точка – Главната цел в Националната стратегия за развитието на спорта 

е утвърждаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство 

за подобряване здравето и физическата годност на населението и т.н. Набелязаните 

приоритети са изпълними и чрез тях ще се постигнат добри практики.  

Комисията направи следното предложение – в спортните клубове да се 

привличат повече деца и младежи от общината. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета с направеното 

предложение.  

По втора точка – Предложеният от Общинска администрация за разглеждане в 

комисията Отчет за дейността на общинска администрация по Плана за младежта за 2014 

г.е изключително подробен и аналитичен. Набелязаните мероприятия са проведени като в 

тях участниците са от всички възрастови групи. Отзивите за тях са много добри. Може би 

е нужна по-голяма разгласа за предвидените дейности. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета.  

По трета точка – Анализът в предложения Общински план за младежта през 2015 

година е в съответствие с Плана на общината за младежта. Разделен е на отделни 

приоритети, към които са набелязани съответни мероприятия. Освен това са отбелязани 

кои от тях ще бъдат финансирани. Комисията се надява, че повечето от дейностите ще 

бъдат осъществени. 

Становището на комисията е докладната да бъде приета.  



 

По четвърта точка – Основните забележки в бюджета, направени от комисията са 

следните: 

Функция 3 – „Образование” 

1. Предвидените средства от 14 400 лева за подмяна на дограма в ОУ „Христо 

Ботев” село Баниска са много, имайки предвид, че дограмата е безплатна – от подмяната 

на такава от читалището в Две могили. 

2. Много са и средствата, предвидени за енергийна ефективност – преработка на 

проекти и оценка за съответствие за образователни заведения – 30 000 лева. 

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности” 

1. Изкоп на септична яма  за читалището в  Две могили – 20 000 лева - тази сума за 

яма се предвижда в бюджета за поредна година и не се осъществява. Комисията счита, че 

заложените средства са твърде много.  

Функция 52-00 „Придобиване на дълготрайни материали и активи”. 

1. Не става ясно за какво ще се използва сумата от 162 728 лева.  

Становището на комисията е докладната да бъде приета с указаните по-горе 

забележки. 

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. № 

47/04.02.2015 г. от Николай Христов Христов, относно: Отчет за развитието на спорта в 

община Две могили през 2014 г. и перспективите за развитието на футболните клубове в 

община Две могили за 2015 година. 

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

48/04.02.2015 г. от Николай Христов Христов, относно : Отчет за дейността на общинска 

администрация по Плана за младежта за 2014 г. 

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

53/05.02.2015 г. от Николай Христов Христов, относно : Приемане на Общински план за 

младежта през 2015 година. 

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

41/27.01.2015 г. от Николай Христов Христов, относно: Приемане на бюджета на Община 

Две могили за 2015 година. 

 
 

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) 
 


