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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 
 

№ 595 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 45/29.01.2010 г. 
 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинския съвет, 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, 

т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с § 28 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2010 г., чл. 12, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, чл. 22, ал. 3 от Наредба  № 7 за реда за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане 

с имоти и вещи общинска собственост в Община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 25 от 20.01.2010 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва с проект „Център 

за обществена подкрепа” в град Две могили, област Русе по Оеративна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г”, приоритетно 

направление 5 „Социално включване и насърчаване на социалната 

икономика”, основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за 

превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 

последици”, по схема: „Социални услуги за социално включване”. 

2. За целите на проекта да бъде предоставен имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2173 от 20.01.2010 г. на Кмета на Община Две могили, 

област Русе, а именно: Самостоятелно обособено помещение с площ от 86 

(осемдесет и шест) квадратни метра, състоящо се от три стаи и санитарен 
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възел, заемащо югоизточната част на първия етаж в „Жилище за специалисти 

– ІІ”, построено в урегулиран поземлен имот І – 803, 804, 805 (римско едно, 

тире, осемстотин и три, запетая, осемстотин и четири, запетая, осемстотин и 

пет) в квартал 82 (осемдесет и две) по устройствения план на град Две 

могили, област Русе, представляващ дворно място с площ от 3 100 (три 

хиляди и сто) квадратни метра, находящ се в град Две могили, област Русе, 

на булевард „България” № 69, в който дава съгласие да бъде извършен 

ремонт за нуждите на проекта. 

3. Декларира, че в срок от 5 (пет) години от влизане в сила на 

настоящото решение, няма да бъда променян статута и предназначението на 

имота, подробно описан в точка 2 (две). 

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

 

 

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) 


