
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 154 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 14/20.06.2008 г.изм. и доп. с Решение № 344 по 

Протокол № 28/09.02.2009 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският 

съвет, на основание чл. 36а, ал. 2, т. 1  от Правилника за прилагане 

Закона за социалното подпомагане, приет с ПМС № 243 от 

05.1.1998 г. във връзка с 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. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
 

Р Е Ш И : 
 

 1. (Изм. – Решение № 344 по Протокол № 28/09.02.2009 г. на Общински 

съвет – Две могили) Разкрива специализирана институция за 

предоставяне на социална услуга – „Дом за възрастни хора с 

деменция” в село Могилино, община Две могили, област Русе с 

капацитет 40 (четиридесет) места, 23 (двадесет и три) човека численост 

на персонала, годишен размер на стандарта за издръжка 7 286 (седем 

хиляди двеста осемдесет и шест) лева за място и годишен бюджет в 

размер на 291 440 (двеста деветдесет и една хиляди четиристотин и 

четиридесет) лева, като дата за откриване на социалната услуги се 

приема 01.09.2009 г. 

 Неразделна част от Решението да се счита Проекто–бюджет 2009 

г. и Проекта за Длъжностно разписание на „Дом за възрастни хора с 

деменция” в село Могилино. 
2. (Нова – Решение № 344 по Протокол № 28/09.02.2009 г. на 

Общински съвет – Две могили) Дава съгласието си Община Две могили да 

кандидатства с Проект по “Красива България” за “Преустройство, ремонт и 

обзавеждане на ДДМУИ – Дом 1, село Могилино, община Две могили в Дом 

за възрастни хора с деменция в село Могилино, община Две могили”, на 

стойност 621 049 (шестстотин двадесет и една хиляди и четиридесет и девет) 

лева, като дофинансира 20 % от общата сума на проекта – 124 210 (сто 

двадесет и четири хиляди двеста и десет) лева. 
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 3. (Предишна т. 2 – Решение № 344 по Протокол № 28/09.02.2009 г. на 

Общински съвет – Две могили) Общински съвет град Две могили 

упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общински съвет. 
 

  

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

          (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


