
 1

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  
№ 117 

Днес, на 01.09.2011 г., от 9.00 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. № 

338/31.08.2011 г., относно: Обявяване на Сграда за култура и изкуство – публична 
общинска собственост за частна общинска собственост. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев:  
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. 
Това се налага, тъй като Читалищното настоятелство към НЧ “Св. св. Кирил и 
Методий – 1919” град Две могили, 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. 
Основен проблем тук е, 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 основателно, а предложеното ни 
решение – за законосъобразно. Предлагам ви да приемем предложеното ни решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Този случай прилича на случая с Гробищния парк в град 

Две могили. Тогава по същия начин Областният управител оспори частично 
решението ни. Но тогава той прие за законосъобразно решението ни да обявим двете 
сгради в парка за частна общинска собственост. Съгласен съм с Лашев, нека 
подкрепим решението. 

2. Огнян Георгиев: Тъй като нашето Читалище се нуждае наистина от 
сериозен ремонт и ще бъде добре ако спечелим проекта, за да го осъществим. 

3. Айдън Карамехмедов: Като цяло идеята е добра, но да не стане така един 
ден да се стигне до продажба на читалището?  

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
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С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 5 (пет)  гласа „за” дава съгласие за Обявяване на Сграда за 
култура и изкуство – публична общинска собственост за частна общинска 
собственост. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


