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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 497 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 40/18.09.2009 г. 
 

По четвърта точка от дневния ред, Общинския съвет, на 

основание с чл. 21, ал. 1, т. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 36а, ал. 2, т. 1 Правилника за 

прилагане Закона за социалното подпомагане, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Закрива Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Света 

Петка” село Могилино, община Две могили, област Русе, считано от 

01.10.2009 г. 

2. Разкрива социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в 

град Две могили, община Две могили, област Русе с капацитет 15 места, 

численост на персонала, съгласно Методика за определяне числеността на 

персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността,  

считано от 01.10.2009 г., като дава съгласие за нуждите на „Центъра за 

настаняване от семеен тип” да бъде предоставен 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 
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Русе, при граници: от двете страни – улица и имот ІІ – 733 (римско две, тире, 

арабско седемстотин тридесет и три). 

3. Разкрива социална услуга „Защитено жилище за възрастни с 

увреждания” в село Могилино, община Две могили, област Русе с капацитет 

10 места, численост на персонала, съгласно Методика за определяне 

числеността на персонала в специализираните институции и социалните 

услуги в общността,  считано от 01.10.2009 г., като дава съгласие за нуждите 

на „Защитеното жилище за възрастни с увреждания” да бъде предоставен 

имот – публична общинска собственост по Акт № 133 от 02.03.2000 г. на 

Кмета на Община Две могили, област Русе, представляващ масивна 

двуетажна сграда с площ от 264 (двеста шестдесет и четири) квадратни 

метра, полумасивна сграда за „Перално помещение” с площ от 25 (двадесет и 

пет) квадратни метра, полумасивна сграда за „Работилница” с площ от 45 

(четиридесет и пет) квадратни метра, полумасивни складови помещения с 

площ от 30 (тридесет) квадратни метра и полумасивна външна тоалетна с 

площ от 4 (четири) квадратни метра, построени в дворно място от 3 570 (три 

хиляди петстотин и седемдесет) квадратни метра, находящо се в село 

Могилино, област Русе, на улица „Мургаш” № 1, представляващо поземлен 

имот 178 (сто седемдесет и осем) и 179 (сто седемдесет и девет) в квартал 71 

(седемдесет и едно) по устройствения план на село Могилино, област Русе, 

при граници: от четирите страни – улица. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да представи 

решението на Общинския съвет пред Регионална дирекция за социално 

подпомагане, съгласно разпоредбите на чл.36а от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане и предприеме необходимите действия за 

изпълнението му. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 
 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


