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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 17 
 

Днес, на 09.07.2012 г. от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – председател. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 
3. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 
            6. Боян Симеонов Иванов – член. 

7. Стефка Райкова Пенчева – член. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 306/04.07.2012 г., 
относно: Кандидатстване на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1919”- град Две 
могили с проект по мярка по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 307/04.07.2012 г., 
относно: Вземане решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и 
утвърждаване на трасе за подземна оптична кабелна мрежа от с. Помен до с. Могилино и от 
Шахта 2 до Шахта 1, находящи се в ПИ 000126 в землището на с. Помен, община Две 
могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 
308/04.07.2012 г., относно: Промяна в състава на Комисията по „Бюджет и финанси” и 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Читалищното 
настоятелство към НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1919” град Две могили възнамерява да 
кандидатства с проект „Подобряване на културната инфраструктура в община Две могили 
и създаване на условия за по-добри културни услуги в Читалище "Св. св. Кирил и Методий 
– 1919" град Две могили по мярка 321. Един от документите, който читалищните 
служители трябва да представят е решение на Общинския съвет, в което трябва да 
фигурират няколко неща, а именно: 

На първо място – Читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1919” – град Две могили е 
основният културен център в общината за предоставяне на разнообразни културни услуги, 
включително библиотечни. Общински съвет Две могили обявява сградата, в която се 
помещава Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1919” град Две могили за 
обществена сграда с местно историческо и културно значение. 

На второ място – че реализирането на проекта „Подобряване на културната 
инфраструктура в община Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги 
в Читалище „Св.Св Кирил и Методий - 1919” град Две могили, община Две могили, област 
Русе” е в съответствие с основните приоритети, заложени в Актуализирания общински 
план за регионално развитие на Община Две могили за периода 2007-2013 година. 



 2 
На следващо място – трябва да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 

7 години в полза на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методии – 1919” град Две могили. 
Миналата година Председателят на Читалищното настоятелство, заедно със 

служителите бяха подготвили проект, с който кандидатстваха и тогава собствеността на 
Читалището се промени от публична – общинска в частна – общинска. Тогава проектът 
беше на стойност 350 000 лева, като включваше ремонт на покрива, ремонт на салона, 
подмяна на ВиК инсталацията, подмяна на прозорците. Положителното тук е, че 
финансирането е на 100 % от Управляващия орган, т.е. няма да има съфинансиране от 
страна на Общината. Предлагам ви да подкрепим предложението. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Идеята е много добра, тази форма на финансиране изключва 
участие на общината с парични средства, което е добър мотив за кандидатстване. Нека се 
приеме предложението. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Постъпило е искане от 
„КАБЕЛНЕТ” ООД, за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и 
утвърждаване на трасе за подземна оптична кабелна мрежа от село Помен до село 
Могилино и от Шахта 2 до Шахта 1, находящи се в ПИ № 000126 в землището на село 
Помен, община Две могили, област Русе. 
 Оптичната кабелна мрежа ще позволи пренос на радио и телевизионни сигнали, 
предоставяне на интернет услуги, както и на сигнали за охранителна дейност в село 
Могилино. За нейното изграждане се налага изработването на Подробен устройствен план 
– Парцеларен план, за което е нужно нашето предварително съгласие за учредяване право 
на прокарване и определяне на трасе. От представените два варианта на трасе е видно, че 
икономически и технически Вариант 1 е по-изгоден – с 960 м по-малка дължина от Вариант 
2. Трасето е с обща дължина 6533 м и е посочено от къде ще преминава. На предходни 
наши заседания сме вземали подобни решения. Предлагам ви да подкрепим 
предложението. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Настоящата докладна 
записка касае промяна в състава на Комисията по „Бюджет и финанси” и Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. Това се 
налага, тъй като с Решение № 133/05.06.2012 г. на Общинска избирателна комисия – Две 
могили на мястото на Драгомир Дамянов Драганов се обявява за избран за общински 
съветник от КП „Единни за Община Две могили” Теодор Атанасов Андреев. Не виждам 
нищо нередно, така че ви предлагам да приемем направеното предложение. 

Разисквания по трета точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за кандидатстване на 
Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1919”- град Две могили с проект по мярка по 
Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде взето решение за 
предварително съгласие за учредяване право на прокарване и утвърждаване на трасе за 
подземна оптична кабелна мрежа от с. Помен до с. Могилино и от Шахта 2 до Шахта 1, 
находящи се в ПИ 000126 в землището на с. Помен, община Две могили, област Русе. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие за промяна в състава на 
Комисията по „Бюджет и финанси” и Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 

Подписали протокола: 
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1. …………………  2. …………………  3. ………………… 

                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


