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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМО-УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 

И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 113 

Днес, на 18.07.2011 г., от 9.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, 
в стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска 
собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията  
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Огнян Стефанов Георгиев – 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 Драгомир Дамянов с вх. № 

255/01.07.2011 г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село 
Острица за периода 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
278/15.07.2011 г., относно: Отстъпване на безвъзмездно право на ползване върху 
имоти – публична общинска собственост, съгласно Закона за народните читалища. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Информацията е 
подготвена по образеца, който бе изготвен от нас и предоставен на кметовете. Вижда 
се, че нещата не стоят зле в Острица. Бюджета се изразходва приблизително според 
планираното. Събирането местните данъци и такси върви добре. Събират се ис тари 
задължения. Селото е осигурено с хранителни продукти. Обществения ред се 
нормализира, след назначаване на подвижен патрул. Пледлагам да приемем 
предложената ни информация. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Пламен Лашев: Няма нещо притеснително в информациятана кмета. Да се 

приеме. 
По втора точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: Постъпила е за 

разглеждане в Общинския съвет Докладна записка с искане да бъде безвъзмездно 
предоставено правото на ползване от Читалищните настоятелства в нашата Община 
на сградите, които те ползват в момента. Целта е, те да имат възможност сами да 
кандидатстват с проекти по различни програми за развитие и обновяване на сградния 
фонд.  

Идеята е добра, но според мен докладната записка не е подготвена добре. Какво 
имам предвид?  

В някои от Актовете за общинска собственост – например за Читалищата в град 
Две могили, село Кацелово, село Широково, село Батишница, село Бъзовец, село 
Баниска, село Чилнов и село Могилино е записано, че правата върху имотите са 
предоставени на Читалищните настоятества в съответните селища, като е посочено 
основанието – § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
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народните читалища и писмо № 08-00-210/04.06.1998 г. на Министерството на 
културата, на финасите, на благоустройството и на земеделието.  

При това положение, според мен на Читалищни настоятелства в град Две 
могили, село Кацелово, село Широково, село Батишница, село Бъзовец, село Баниска, 
село Чилнов и село Могилино са им предоставени безвъзмездно вече съответните 
сгради – записани в Актовете за публична общинска собственост като „Читалище” 
или като „Културен дом”. Друг е въпроса, че никой от администрацията не може да 
каже как това е станало, в това число и самите Читалищни настоятелства не знаят, че 
преди повече от 10 години са им предоставени ползваните от тях към момента сгради. 

Сега се опасявам, че с така предложеното ни решение ще влезем в 
противоречие със закона – в алинея 2 на § 3, сега § 4 от Закона за народните читалища 
се посочва, че правото на ползване се погасява с прекратяване на Читалището, а в 
докладната се предлага – да им се предостави право на ползване за срок от 10 години. 

Осен това има разминавания между записаното в предоставените ни Актове за 
общинска собственост, скиците и справките на имотите, които след направена от нас 
забележка, бяха презаверени, т.е. актуализирани. Ще посоча един пример: Според 
Акта за общинска собственост, Читалището в град Две могили е построено върху 
площ от 960 (деветстотин и шестдесет) квадратни метра, а според Справката за тази 
сграда от Службата по геодезия, картография и кадастър в град Русе – 403 
(четиристотин и три) квадратни метра. От този пример излиза, че сградата реално е 
два пъти и повече по-малка от това, което е записано в Акта за общиска собственост. 
На фона на този пример нереално ми изглеждат размерите на другите читалища – в 
Кацелово – 850 квадратни метра, Каран Върбовка – 520 квадратни метра, Острица – 
650 квадратни метра, Широково – 840 квадратни метра, Батишница – 504 квадратни 
метра, Бъзовец – 480 квадратни метра и Баниска – 660 квадратни метра. По-
съпоставими с читалището в Две могили са читалищата в Чилнов – 360 квадратни 
метра, Помен – 280 квадратни метра и Могилино – 310 квадратни метра.  

Вероятно това е разгънатата площ на съответните читалища, а не – застроената, 
но това е лично мнение. 

За Читалищните настоятелства в село Каран Върбовка, Острица и Помен 
въпросът за предоставяне на „Читалищата” не е решен. По тази причина за тях може 
да се мисли за съответно решение.  

В заключение ще посоча, че според мен тази докладна записка трябва да се 
оттегли от кмета на общината. Ако ли пък той държи да има решение по нея, то 
решението трябва да добие по-пълен вид, а именно:  
 1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години на  
следните юридически лица на бюджетна издръжка, както следва: 
 1.1. На Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1919” град Две могили, 
община Две могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: град Две 
могили, площад ”Филип Тотю” № 5, ЕИК 000522906, представлявано от Стефан 
Димитров Стефанов, в качеството му на Председател на Читалищно настоятелство:  
Сграда с идентификатор 20184.1.792.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 
точка, едно, точка, седемстотин деветдесет и две, точка едно), представляваща 
масивна двуетажна сграда, построена през 1957 година със застроена площ от 403 
(четиристотин и три) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Сграда за култура 
и изкуство”, разположена в поземлен имот с идентификатор 20184.1.792 (двадесет 
хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, седемстотин деветдесет и две) с 
площ от 2 381 (две хиляди триста осемдесет и един) квадратни метра по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
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5/19.01.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър град София, находящ се в град Две могили, на площад „Филип Тотю” № 5, 
при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 20184.1.795 (двадесет 
хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, точка, 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), поземлен имот с идентификатор № 20184.1.791 (двадесет хиляди сто осемдесет 
и четири, точка, едно, точка, седемстотин деветдесет и едно), съгласно Акт № 14/ 
01.06.1997 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 
 1.2. На Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 19029” село Кацелово, 
община Две могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Кацелово, 
улица „Трети март” № 2, ЕИК 000523470, представлявано от Емилия Йорданова 
Тодорова, в качеството и на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна 
двуетажна сграда, построена през 1969 година със застроена площ от 850 (осемстотин 
и петдесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Културен дом”, 
разположена в урегулиран поземлен имот ІІ (римско две) в квартал 9 (девет) с площ 
от 5 900 (пет хиляди и деветстотин) квадратни метра по устройствения план на село 
Кацелово, находящ се в село Кацелово, улица „Трети март” № 2, при граници и 
съседи: от двете страни – улица, имот І – 308 и имот ІІІ – 271, съгласно Акт № 
118/20.05.1998 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 
 1.3. На Народно читалище „Развитие – 1908” село Каран Върбовка, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Каран Върбовка, 
улица „Трети март” № 2, ЕИК 000523488, представлявано от Наталия Димитрова 
Георгиева, в качеството и на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна 
двуетажна сграда, построена през 1962 година със застроена площ от 520 (петстотин 
и двадесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Читалище”, разположена в 
урегулиран поземлен имот І (римско едно) в квартал 41 (четиридесет и едно) с площ 
от 900 (деветстотин) квадратни метра по устройствения план на село Каран Върбовка, 
находящ се в село Каран Върбовка, улица „Трети март” № 2, при граници и съседи: от 
трите страни – улица, имот ІХ – 237 и имот ІІ – 244, съгласно Акт № 107/10.12.1999 г. 
На Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 

  1.4. на Народно читалище „Отец Паисий – 1912” село Острица, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Острица, улица 
„Георги Димитров” № 43, ЕИК 117067296, представлявано от Стоянка Петрова 
Йорданова, в качеството и на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна 
двуетажна сграда със застроена площ от 650 (шестстотин и петдесет) квадратни метра, 
с начин на трайно ползване „Културен дом”, разположена в урегулиран поземлен имот 
ІV (римско четири) в квартал 15 (петнадесет) с площ от 1 620 (хиляда шестстотин и 
двадесет) квадратни метра по устройствения план на село Острица, находящ се в село 
Острица, улица „Георги Димитров” № 43, при граници и съседи: от двете страни – 
улица, площад, имот І – 135 и имот ІІІ – 137, съгласно Акт № 129/20.03.2000 г. на 
Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 
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  1.5. На Народно читалище „Христо Ботев – 1927” село Широково, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Широково, улица 
„Широки брод” № 9, ЕИК 000524316, представлявано от Радко Тодоров Радков, в 
качеството му на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна 
сграда, построена през 1960 година със застроена площ от 840 (осемстотин и 
четиридесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Културен дом”, 
разположена в урегулиран поземлен имот І (римско едно) в квартал 41 (четиридесет и 
едно) с площ от 1 060 (хиляда и шестдесет) квадратни метра по устройствения план на 
село Широково, находящ се в село Широково, улица „Широки брод” № 9, при граници 
и съседи: от трите страни – улица, имот V – 43 и имот ІІ – 43, съгласно Акт № 
108/12.12.1999 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 

   1.6. На Народно читалище „Пробуда – 1927” село Батишница, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Батишница, ЕИК 
000522938, представлявано от Павлинка Недева Гецова, в качеството и на Председател 
на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна сграда, построена през 1962 година 
със застроена площ от 504 (петстотин и четири) квадратни метра, с начин на трайно 
ползване „Културен дом”, разположена в урегулиран поземлен имот VІ (римско шест) 
в квартал 21 (двадесет и едно) с площ от 2 100 (две хиляди и сто) квадратни метра по 
устройствения план на село Батишница, находящ се в село Батишница, при граници и 
съседи: улица, Училище и Здравен дом, съгласно Акт № 31/17.12.1997 г. на Кмета на 
общината за имот – публична общинска собственост. 

  1.7. На Народно читалище „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Бъзовец, улица „Георги 
Димитров” № 103, ЕИК 000523342, представлявано от Красимира Петрова Димитрова, 
в качеството и на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна 
сграда, построена през 1962 година със застроена площ от 480 (четиристотин и 
осемдесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Читалище”, разположена в 
урегулиран поземлен имот І (римско едно) в квартал 32 (тридесет и две) по 
устройствения план на село Бъзовец, находящ се в село Бъзовец, улица „Георги 
Димитров” № 103, при граници и съседи: от двете страни – улица, имот ІІ – 251, ІV – 
249, V – 248 и имот VІ – 243, съгласно Акт № 56/17.09.1997 г. на Кмета на общината за 
имот – публична общинска собственост. 

  1.8. На Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1914” село Баниска, 
община Две могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Баниска, 
улица „Баниски Лом” № 70, ЕИК 000522913, представлявано от Дончо Досев Донев, в 
качеството му на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна 
сграда, построена през 1962 година със застроена площ от 660 (шестстотин и 
шестдесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Културен дом”, разположена 
в поземлен имот 520 (арабско петстотин и двадесет) в квартал 56 (петдесет и шест) с 
площ от 1 800 (хиляда и осемстотин) квадратни метра по устройствения план на село 
Баниска, находящ се в село Баниска, улица „Баниски Лом” № 70, при граници и 
съседи: от трите страни – улица, имот ІІ – 212 и ІІІ – 521, съгласно Акт № 
101/20.07.1998 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 

  1.9. На Народно читалище „Светлина – 1927” село Чилнов, община Две могили, 
област Русе, със седалище и адрес на управление: село Чилнов, ЕИК 000523602, 
представлявано от Стефка Стефанова Атанасова, в качеството и на Председател на 
Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна сграда, построена през 1962 година със 
застроена площ от 360 (триста и шестдесет) квадратни метра, с начин на трайно 
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ползване „Читалище”, разположена в урегулиран поземлен имот V (римско пет) в 
квартал 14 (четиринадесет) с площ от 2 630 (две хиляди шестстотин и тридесет) 
квадратни метра по устройствения план на село Чилнов, находящ се в село Чилнов, 
при граници и съседи: от двете страни – улица, имот 138, имот 137, имот 136,  имот Х 
– 94, имот 95, съгласно Акт № 146/20.03.2000 г. на Кмета на общината за имот – 
публична общинска собственост. 

  1.10. На Народно читалище „Зора – 1930” село Помен, община Две могили, 
област Русе, със седалище и адрес на управление: село Помен, улица „Демокрация” № 
1, ЕИК 000523171, представлявано от Нилгюл Ахмедова Хасанова, в качеството и на 
Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна сграда, построена през 
1971 година със застроена площ от 280 (двеста и осемдесет) квадратни метра, с начин 
на трайно ползване „Културен дом”, разположена в урегулиран поземлен имот ХІV 
(римско четиринадесет) в квартал 26 (двадесет и шест) с площ от 1 600 (хиляда и 
шестстотин) квадратни метра по устройствения план на село Помен, находящ се в село 
Помен, улица „Демокрация” № 1, при граници и съседи: от трите страни – улица и 
имот ХІІІ – 121, съгласно Акт № 114/20.05.1999 г. на Кмета на общината за имот – 
публична общинска собственост. 

  1.11. На Народно читалище „Селско събуждане – 1899” село Могилино, 
община Две могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Могилино, 
ЕИК 000523456, представлявано от Маргаритка Николова Петкова, в качеството и на 
Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна сграда със застроена 
площ от 310 (триста и десет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Читалище”, 
разположена в урегулиран поземлен имот І – 220 (римско едно, тире арабско двеста и 
двадесет) в квартал 17 (седемнадесет) с площ от 1 600 (хиляда и шестстотин) 
квадратни метра по устройствения план на село Могилино, находящ се в село 
могилино, при граници и съседи: от трите страни – улица, имот ІІ – 220 и имот V – 220,  
съгласно Акт № 126/20.11.1999 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска 
собственост. 

  2. Описаните в точка 1 имоти да се заведат в баланса на съответните 
юридически лица в едномесечен срок от съставянетона протокола за предаване – 
приемане на имота, като занапред всички разходи свързани с управлението, 
включително разходите за текущ  и основен ремонт, извършени със съгласието на 
общината, застраховки, данъци, такси и консумативи са за сметка на Читалищните 
настоятелства. 

  3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Да предложим тогава на кмета да си оттегли докладната. 

Ако не се съгласи, да приемем решението, което е подготвил Огнян Георгиев. 
2. Айдън Карамехмедов: Ако Читалищата бързат, може да се наложи да 

приемем това решение, а после – в движение да се оправя.  
 

 
След приключване на разискванията, приехме следните 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за”  приема Информация за дейността на Кмета 
на Кметство село Острица за периода 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. 
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2. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” счита, че докладната записка следва да се 
оттегли за изясняване на въпроса. Ако в хода на разискванията надделее мнението да 
се приеме решение по нея, то решението да има следния вид:  
1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години на  следните 
юридически лица на бюджетна издръжка, както следва: 
 1.1. На Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1919” град Две могили, 
община Две могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: град Две 
могили, площад ”Филип Тотю” № 5, ЕИК 000522906, представлявано от Стефан 
Димитров Стефанов, в качеството му на Председател на Читалищно настоятелство:  
Сграда с идентификатор 20184.1.792.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 
точка, едно, точка, седемстотин деветдесет и две, точка едно), представляваща 
масивна двуетажна сграда, построена през 1957 година със застроена площ от 403 
(четиристотин и три) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Сграда за култура 
и изкуство”, разположена в поземлен имот с идентификатор 20184.1.792 (двадесет 
хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, седемстотин деветдесет и две) с 
площ от 2 381 (две хиляди триста осемдесет и един) квадратни метра по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
5/19.01.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър град София, находящ се в град Две могили, на площад „Филип Тотю” № 5, 
при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 20184.1.795 (двадесет 
хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, точка, 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), поземлен имот с идентификатор № 20184.1.791 (двадесет хиляди сто осемдесет 
и четири, точка, едно, точка, седемстотин деветдесет и едно), съгласно Акт № 14/ 
01.06.1997 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 
 1.2. На Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 19029” село Кацелово, 
община Две могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Кацелово, 
улица „Трети март” № 2, ЕИК 000523470, представлявано от Емилия Йорданова 
Тодорова, в качеството и на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна 
двуетажна сграда, построена през 1969 година със застроена площ от 850 (осемстотин 
и петдесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Културен дом”, 
разположена в урегулиран поземлен имот ІІ (римско две) в квартал 9 (девет) с площ 
от 5 900 (пет хиляди и деветстотин) квадратни метра по устройствения план на село 
Кацелово, находящ се в село Кацелово, улица „Трети март” № 2, при граници и 
съседи: от двете страни – улица, имот І – 308 и имот ІІІ – 271, съгласно Акт № 
118/20.05.1998 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 
 1.3. На Народно читалище „Развитие – 1908” село Каран Върбовка, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Каран Върбовка, 
улица „Трети март” № 2, ЕИК 000523488, представлявано от Наталия Димитрова 
Георгиева, в качеството и на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна 
двуетажна сграда, построена през 1962 година със застроена площ от 520 (петстотин 
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и двадесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Читалище”, разположена в 
урегулиран поземлен имот І (римско едно) в квартал 41 (четиридесет и едно) с площ 
от 900 (деветстотин) квадратни метра по устройствения план на село Каран Върбовка, 
находящ се в село Каран Върбовка, улица „Трети март” № 2, при граници и съседи: от 
трите страни – улица, имот ІХ – 237 и имот ІІ – 244, съгласно Акт № 107/10.12.1999 г. 
На Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 

  1.4. на Народно читалище „Отец Паисий – 1912” село Острица, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Острица, улица 
„Георги Димитров” № 43, ЕИК 117067296, представлявано от Стоянка Петрова 
Йорданова, в качеството и на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна 
двуетажна сграда със застроена площ от 650 (шестстотин и петдесет) квадратни метра, 
с начин на трайно ползване „Културен дом”, разположена в урегулиран поземлен имот 
ІV (римско четири) в квартал 15 (петнадесет) с площ от 1 620 (хиляда шестстотин и 
двадесет) квадратни метра по устройствения план на село Острица, находящ се в село 
Острица, улица „Георги Димитров” № 43, при граници и съседи: от двете страни – 
улица, площад, имот І – 135 и имот ІІІ – 137, съгласно Акт № 129/20.03.2000 г. на 
Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 

  1.5. На Народно читалище „Христо Ботев – 1927” село Широково, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Широково, улица 
„Широки брод” № 9, ЕИК 000524316, представлявано от Радко Тодоров Радков, в 
качеството му на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна 
сграда, построена през 1960 година със застроена площ от 840 (осемстотин и 
четиридесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Културен дом”, 
разположена в урегулиран поземлен имот І (римско едно) в квартал 41 (четиридесет и 
едно) с площ от 1 060 (хиляда и шестдесет) квадратни метра по устройствения план на 
село Широково, находящ се в село Широково, улица „Широки брод” № 9, при граници 
и съседи: от трите страни – улица, имот V – 43 и имот ІІ – 43, съгласно Акт № 
108/12.12.1999 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 

   1.6. На Народно читалище „Пробуда – 1927” село Батишница, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Батишница, ЕИК 
000522938, представлявано от Павлинка Недева Гецова, в качеството и на Председател 
на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна сграда, построена през 1962 година 
със застроена площ от 504 (петстотин и четири) квадратни метра, с начин на трайно 
ползване „Културен дом”, разположена в урегулиран поземлен имот VІ (римско шест) 
в квартал 21 (двадесет и едно) с площ от 2 100 (две хиляди и сто) квадратни метра по 
устройствения план на село Батишница, находящ се в село Батишница, при граници и 
съседи: улица, Училище и Здравен дом, съгласно Акт № 31/17.12.1997 г. на Кмета на 
общината за имот – публична общинска собственост. 

  1.7. На Народно читалище „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец, община Две 
могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Бъзовец, улица „Георги 
Димитров” № 103, ЕИК 000523342, представлявано от Красимира Петрова Димитрова, 
в качеството и на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна 
сграда, построена през 1962 година със застроена площ от 480 (четиристотин и 
осемдесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Читалище”, разположена в 
урегулиран поземлен имот І (римско едно) в квартал 32 (тридесет и две) по 
устройствения план на село Бъзовец, находящ се в село Бъзовец, улица „Георги 
Димитров” № 103, при граници и съседи: от двете страни – улица, имот ІІ – 251, ІV – 
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249, V – 248 и имот VІ – 243, съгласно Акт № 56/17.09.1997 г. на Кмета на общината за 
имот – публична общинска собственост. 

  1.8. На Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1914” село Баниска, 
община Две могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Баниска, 
улица „Баниски Лом” № 70, ЕИК 000522913, представлявано от Дончо Досев Донев, в 
качеството му на Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна 
сграда, построена през 1962 година със застроена площ от 660 (шестстотин и 
шестдесет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Културен дом”, разположена 
в поземлен имот 520 (арабско петстотин и двадесет) в квартал 56 (петдесет и шест) с 
площ от 1 800 (хиляда и осемстотин) квадратни метра по устройствения план на село 
Баниска, находящ се в село Баниска, улица „Баниски Лом” № 70, при граници и 
съседи: от трите страни – улица, имот ІІ – 212 и ІІІ – 521, съгласно Акт № 
101/20.07.1998 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска собственост. 

  1.9. На Народно читалище „Светлина – 1927” село Чилнов, община Две могили, 
област Русе, със седалище и адрес на управление: село Чилнов, ЕИК 000523602, 
представлявано от Стефка Стефанова Атанасова, в качеството и на Председател на 
Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна сграда, построена през 1962 година със 
застроена площ от 360 (триста и шестдесет) квадратни метра, с начин на трайно 
ползване „Читалище”, разположена в урегулиран поземлен имот V (римско пет) в 
квартал 14 (четиринадесет) с площ от 2 630 (две хиляди шестстотин и тридесет) 
квадратни метра по устройствения план на село Чилнов, находящ се в село Чилнов, 
при граници и съседи: от двете страни – улица, имот 138, имот 137, имот 136,  имот Х 
– 94, имот 95, съгласно Акт № 146/20.03.2000 г. на Кмета на общината за имот – 
публична общинска собственост. 

  1.10. На Народно читалище „Зора – 1930” село Помен, община Две могили, 
област Русе, със седалище и адрес на управление: село Помен, улица „Демокрация” № 
1, ЕИК 000523171, представлявано от Нилгюл Ахмедова Хасанова, в качеството и на 
Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна сграда, построена през 
1971 година със застроена площ от 280 (двеста и осемдесет) квадратни метра, с начин 
на трайно ползване „Културен дом”, разположена в урегулиран поземлен имот ХІV 
(римско четиринадесет) в квартал 26 (двадесет и шест) с площ от 1 600 (хиляда и 
шестстотин) квадратни метра по устройствения план на село Помен, находящ се в село 
Помен, улица „Демокрация” № 1, при граници и съседи: от трите страни – улица и 
имот ХІІІ – 121, съгласно Акт № 114/20.05.1999 г. на Кмета на общината за имот – 
публична общинска собственост. 

  1.11. На Народно читалище „Селско събуждане – 1899” село Могилино, 
община Две могили, област Русе, със седалище и адрес на управление: село Могилино, 
ЕИК 000523456, представлявано от Маргаритка Николова Петкова, в качеството и на 
Председател на Читалищно настоятелство: Масивна двуетажна сграда със застроена 
площ от 310 (триста и десет) квадратни метра, с начин на трайно ползване „Читалище”, 
разположена в урегулиран поземлен имот І – 220 (римско едно, тире арабско двеста и 
двадесет) в квартал 17 (седемнадесет) с площ от 1 600 (хиляда и шестстотин) 
квадратни метра по устройствения план на село Могилино, находящ се в село 
могилино, при граници и съседи: от трите страни – улица, имот ІІ – 220 и имот V – 220,  
съгласно Акт № 126/20.11.1999 г. на Кмета на общината за имот – публична общинска 
собственост. 
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  2. Описаните в точка 1 имоти да се заведат в баланса на съответните 
юридически лица в едномесечен срок от съставянетона протокола за предаване – 
приемане на имота, като занапред всички разходи свързани с управлението, 
включително разходите за текущ  и основен ремонт, извършени със съгласието на 
общината, застраховки, данъци, такси и консумативи са за сметка на Читалищните 
настоятелства. 

  3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 
 
 
 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                            (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим) 
 
 
 

4. ……....…………… 5. …………………           
                      (Айдън С. Карамехмедов)         (Огнян Ст. Георгиев)                               

            

       
 
  

Председател на комисията: 

        
______________ (Й. Великов) 

 
 

Секретар      на       комисията: 

 
______________ (Пл. Лашев) 


