
VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, 
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И 
ТУРИЗМА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 7 

 

Днес, на22.05.2020 г. от9,00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на 
постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”, на което присъстваха: 

1. Ивайло Пенев Иванов – Председател. 

2. Мехмед Руждиев Мехмедов – Секретар. 

3. Галя Миткова Додева – Член. 

4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – Член. 

5. Румен Манолов Марков – Член.  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 
единодушно приехме следния дневен ред-разглеждане на:  

1. Д О К Л А Д Н А  З А П И С К АOт Петър Цветанов Петров-Управител на „Център за 

обществена подкрепа” - град Две могили: Информация за изпълнение на 

дейностите по предоставянето на социални услуги в „Център за обществена 

подкрепа“ – гр. Две могили за 2019 г.  

С Т А Н О В И Щ А: 
 

-Ивайло Пенев - В изпълнение на Решение №29 по Протокол №3/20.12.2019 г. от 

заседание на Общинския съвет – гр. Две могили се предоставя информация за изпълнение 

на дейността по  предоставянето на социални услуги в „Център за обществена подкрепа” – 

гр. Две могили за 2019г.  

Предвид гореизложеното, предлагам на комисията  на основание чл.21, ал.1, т.23 във 

връзка със чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.3, ал.2, т.24 от Правилник №1 за организацията на Общинския съвет, неговите комисии 



и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение № 29 по 

Протокол № 3/20.12.2019г и след разглеждането на приложението да приемем  за 

сведение, информация за изпълнение на дейността по предоставянето на социални услуги 

в „Център за обществена подкрепа“ - гр. Две могили. 

 

Приложение: Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални 

услуги в “Център за обществена подкрепа” – гр. Две могили за 2019 г.  

 Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в9.30 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

 

 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Ивайло П. Иванов)                      (Мехмед Р. Мехмедов)            (Галя М. Додева) 

 

 

4. ………………….......  5. ………………......…   
                          (Юсеин А. Юсеинов)        (Румен М. Марков)   

 

 

 

 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Ивайло Пенев) 
 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

___________ (Мехмед Мехмедов) 
 

 


