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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 662 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 32/24.11.2017 г. 
 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 2, т. 4е „бб” от 

ППЗСП, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността 

на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация, §40 от ППЗСП и §1, ал. 1, т. 27 от 

Допълнителните разпоредби на ППЗСП и Докладна записка с вх. № 461 от 

13.11.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

Р Е Ш И : 
  

1. Изменя Решение № 738 с Протокол № 45 от 24.10.2014 г взето на заседание на 

Общински съвет – Две могили, като наименованието на социалната услуга „Защитено 

жилище за хора с умствена изостаналост” се изменя на „Защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост”, при спазване разпоредбите на чл. 36, ал.2, т. 4е „бб” от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Решението да влезе в 

сила от 01.01.2018 г. 

2. Изменя точка 1 от Решение № 338 с Протокол № 27 от 30.01.2009 г., в частта 

„капацитет 10 (десет) места” се изменя на „капацитет 8 (осем) места”. Решението да влезе 

в сила от 01.01.2018 г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решенията на Общински съвет-Две могили. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


