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

 

V – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел.: 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 64 
 

Днес, 02 септември 2011 година, в 16.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в конферентната зала, започна шестдесет и четвъртото, 

извънредно заседание на V – тия Общински съвет – Две могили. 
Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общинския 

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 15 (петнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 1. Сезер Юсеин Сабах. 

    2. Велко Иванов Иванов. 

 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Драгомир Дамянов – кмет на 

Община Две могили, Стефан Димитров – председател на Читалищното 

настоятелство на НЧ “Св. св. Кирил и Методий – 1919” град Две могили, 

граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително 

обявения проект за дневен ред на настоящото извънредно заседание. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане 

дневен ред на настоящото извънредно заседание на Общинския съвет, моля 

да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 338/31.08.2011 г., 

относно: Обявяване на Сграда за култура и изкуство – публична общинска 

собственост за частна общинска собственост.  

Становище: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

2. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 338/31.08.2011 г., 

относно: Обявяване на Сграда за култура и изкуство – публична общинска 

собственост за частна общинска собственост.  

Становище по нея даде:  

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Постъпила е Докладна записка от Кмета на Общината, с която иска да 

бъде обявена сградата на Читалището в град Две могили за частна общинска 

собственост.  

Като причина за това свое предложение е посочил, че Читалищното 

настоятелство към НЧ “Св. св. Кирил и Методий – 1919” град Две могили, 

което стопанисва и управлява имота и в който се намира Читалището, 

възнамерява да участва с проект по мярка 321 “Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони”. Ако проектът бъде одобрен, 

на Читалището ще бъде извършен ремонт на стойност 240 000 лева. Проблем 

се явява обстоятелството, че Читалището е публична общинска собственост, 

съгласно Акт № 14 от 01.06.1997 г. на Кмета на Община Две могили. Затова 

като първа стъпка към разрешаване на проблема, предлага да приемем 

решение с което да обявим Сградата на два етажа с идентификатор 

20184.1.792.1, предназначена за “Сграда за култура и изкуство” за частна 

общинска собственост. 

Тъй като няма законово ограничение тези сгради да бъдат 

задължително “публична общинска собственост”, считам искането на кмета 

основателно, а предложеното ни решение – за законосъобразно. 

Становището на нашата комисия е да приемем предложеното ни 

решение във вида, в който ни се предлага. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Този случай ми напомня за решението за предоставяне на Гробищния 

парк в град Две могили на МИГ “Иваново, Две могили и Борово”. Спомняте 

си, че Областния управител оспори частично решението ни. Но той прие за 
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законосъобразно решението ни да обявим двете сгради в парка за частна 

общинска собственост. По тази причина, аз считам предложеното ни 

решение за правилно и аз лично ще го подкрепя. 

2. Енчо Петров – Общински съветник: 

Читалището в Две могили наистина се нуждае от сериозен ремонт. По 

тази причина и аз съм склонен да подкрепя предложеното ни решение. 

Надявам се обаче във времето да не се стигне до искане за продажба на 

самата сграда.  

3. Петър Петров – Общински съветник: 

Добре, сега ние ще приемем това решение. Но какво става по-нататък? 

Тук е Стефан Димитров. Нека да му се даде думата да даде малко повече 

информация за този проект. 

4. Стефан Димитров – председател на Читалищното настоятелство 

на НЧ “Св. св. Кирил и Методий – 1919” град Две могили: 

Първо, искам да ви благодаря за поканата да участвам в това заседание 

на Общинския съвет и да бъда изслушан.  

Стойността на проекта е в размер на близо 250 000 лева, от която ние 

нямаме собствено финансиране. Целта ни е да се ремонтира основната  

културна инфраструктура  на община Две могили, като по този начин се 

създадат условия за съхраняване и развитие на културните  традиции и 

културната идентичност на Русенският  край. Надаваме се да възстановим 

водещата позиция на Читалището в град Две могили, като местна културна 

институция чрез  подобряване на  енергийната ефективност, естетизиране  на 

читалищния сграден фонд, осигуряване на социално включване и равен 

достъп на групите в неравностойно положение, създаване и развитие на нови 

партньорски мрежи и заздравяване на традиционни връзки със стратегически 

партньори – културни институти и местни власти от региона, за 

предоставянето на културни и информационни услуги на населението. 

Искаме да подпомогнем изобразителното, пластичните и приложни изкуства, 

чрез подобряване на материалните условия и техническа съоръженост. 

 Дейностите, които ще бъдат извършени по проекта се отнасят до 

следното: 

 1. Подмяна на покривната конструкция; 

2. Подмяна на дограмата и топлоизолация на външните стени и 

ремонтни дейности по вътрешните салони; 

3. Подмяна на ВиК и Ел. инсталациите. 

 Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. 

Надявам се да ни подкрепите в това начинание. Ако приемете днес това 

решение, вероятно на следващото ваше заседание, следва да разгледате 

въпроса за учредяването в полза на Настоятелството, на правото на строеж 

върху тази сграда, за да можем да реализираме наистина замисъла си. Още 

веднъж – благодаря и разчитам на разбиране и подкрепа.  

5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Когато кандидатстваме с проект по някоя програма, обикновенно искат 

и извадка от Общинския план за регионално развитие, за да се види, дали 

това е залегнало като наш приоритет. Аз направих справка и видях, че със 
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решение № 764 от 27.09.2010 г. това е предвидено, но там е посочено като 

отговорна институция Община Две могили, а не – Читалищното 

настоятелство. Ако това създава проблем – да се подготви друга докладна 

записка и на следващото свое заседание да го коригираме. 

6. Красимир Кунев – Общински съветник: 

Днес ще приемем предложения ни проект за решение. Но имаме ли 

право да учредим право на строеж на Настоятелството без търг или конкурс, 

защото ако трябва да се прави такъв, времето с което разполагаме, няма да е 

достатъчно. Това е въпрос на който юристите от Общината трябва да 

започнат да мислят от сега, за да не се окаже целия ни труд напразно. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния 

ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 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 чл. 6, ал. 1 във връзка с 

ал. 3, пр. 1 от Закона за общинската собственост и Докладна записка с 

вх. № 338 от 31.09.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1053 
  

1. Обявава ча частна общинска собственост: Сградата на два етажа с 

идентификатор 20184.1.792.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

едно, точка седемстотин деветдесет и две, точка едно), предназначена за 

“Сграда за култура и изкуство” със застроена площ от 960 (деветстотин и 

шестдесет) квадратни метра по Акт № 14 от 01.06.1997 г. на Кмета на 

Община Две могили, разположена в поземлен имот с идентификатор 

20184.1.792 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, точка 

седемстотин деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Две могили, одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010 г. 

на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър град Русе, целия с площ от 2 281 (две хиляди двеста осемдесет и 

един) квадратни метра, при граници: поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.795 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, 

седемстотин деветдесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.794 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка 

седемстотин деветдесет и четири), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.793 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 

седемстотин деветдесет и три), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.2847 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 

хиляди осемстотин четиридесет и седем), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.2845 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 

хиляди осемстотин четиридесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.2786 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 

хиляди седемстотин осемдесет и шест) и поземлен имот с идентификатор № 
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20184.1.791 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 

седемстотин деветдесет и едно), находящ се в град Две могили, площад 

“Филип Тотю” № 5. 

2. 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 
 

2. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на шестдесет и четвъртото 

(извънредно) заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 02.09.2011 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 148. 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 

 

МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     
______________________ (Байчо Петров Георгиев) 


