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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 347 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 19/29.04.2021 г. 

 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 27 от Закона за социалните услуги, във връзка с 

чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 

107 от 19.04.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Две 

могили: 

Председател: Заместник-кмет на Община Две могили; 

Секретар: Директор дирекция „Регионално развитие”; 

Членове: 1. Представител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили; 

2. Представител на Регионална здравна инспекция - гр. Русе; 

3. Представител на Регионално управление на образованието - гр. Русе; 

4. Представител на Общински съвет – Две могили; 

5. Представител на РУ - гр. Две могили; 

6. Представител на Община Две могили - мл. експерт „Образование и спорт”; 

7. Представител на Община Две могили – мл. експерт „Социални дейности и 

здравеопазване”; 

8. Управител на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ гр. Две 

могили; 

9. Управител на социалните услуги „Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания“ и ЦНСТПЛУИ гр. Две могили; 



10. Представител на Общинска организация гр. Две могили - Съюз на 

инвалидите в България; 

11. Родител на дете, потребител на ЦОП - гр. Две могили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                         (Юлиана Тодорова) 


