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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 362 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 30/04.03.2009 г. 
 

 По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 

2, т. 2 от Правилика за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администраци, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие да бъде предоставен за изграждане на „Център за 

настаняване от семеен тип” част от имот – публична общинска собственост 

по Акт № 1097/15 актуализация от 02.09.2008 г. на Кмета на Община Две 

могили, област Русе, представляващ втория етаж от масивна двуетажна 

сграда с площ от 350 (триста и петдесет) квадратни метра, построена в 

дворно място от 6 150 (шест хиляди сто и петдесет) квадратни метра, 

находящо се в град Две могили, област Русе, на улица „Филип Тотю” № 16, 

представляващо урегулиран поземлен имот І – 733 (римско едно, тире, 

арабско седемстотин тридесет и три) в квартал 47 (четиридесет и седем) по 

устройствения план на град Две могили, област Русе, при граници: от двете 

страни – улица и имот ІІ – 733 (римско две, тире, арабско седемстотин 

тридесет и три) 

 2. Приема да поддържа втория етаж от сградата в състояние, 

подходящо да предоставяне на социалната услуга – „Център за настаняване 

от семеен тип” в съответствие със Закона за социалното подпомагане за 

период от 10 (десет) години след приключване на проекта. 

  3. Допълва Приоритет 1, т. 1 (Подобряване на социалната и здравната 

инфраструктура на общината) от Програмата за управление на Община Две 

могили 2007 – 2011 г., приета с Решение  № 131 по Протокол № 12/ 

23.05.2008 г., който се явява неразделна част от Общинския план развитие на 

Община Две могили, приет с Решение № 212 по  Протокол  № 27/05.07.2005 

г, изм. с Решение № 245 по Протокол № 23/07.11.2008 г. на Общински съвет 

– Две могили с реализиране през 2009 г. на проект: Изграждане на „Център за 
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настаняване от семеен тип” със съдействието на Агенцията за „Социално 

подпомагане” и с финасирането на УНИЦЕФ.  

4. Упълномощава кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа  

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

          (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


