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

 

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

 
Екз. № 3 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 1 
 

Днес, 06 ноември 2015 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две 
могили, се проведе първото заседание на новоизбрания VІI – ми Общински 
съвет – Две могили. 

Заседанието се откри от Кремена Любенова – ВрИД Кмет на Община 
Две могили. 

Кремена Любенова – ВрИД Кмет на Община Две могили: 
Уважаеми господин Заместник областен управител, 

 Уважаема госпожо Председател на Общинската избирателна комисия, 
 Уважаеми гости, 

Дами и господа, 
 Съгласно Заповед № 4-95-00-1066 от 02.11.2015 г. на Областния 
управител на Област Русе за днес 06.11.2015 г. от 9.00 часа е свикано първото 
заседание на новоизбрания Общински съвет в Община Две могили.  

Давам думата на Заместник областния управител на Област Русе – г-н 
Явор Янчев за откриване и приветствие към новоизраните общински 
съветници, Кмет на Община и Кметовете на Кметства. 

 

Явор Янчев – Заместник областен управител на област Русе: 
Уважаема госпожо Председател на Общинската избирателна комисия,  
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници, 
Уважаеми господин Кмет на Община Две могили, 
Приемете моите поздрави по повод избирането ви за Общински 

съветници, Кмет на Община и Кметове на Кметства!  
Убеден съм, че изразената демократична воля на гражданите днес ще 

бъде стимул за усърдна и всеотдайна работа пре 4 годишният наситен с 
възможности мандат. 

Време е за промяна в нагласата, моделите и механизмите на 
управление. Днес всички ние като граждани на тези населени места сме 
еднакво заслужили високоефективна система с международен подход и 
приложение дейността на администрацията. 
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Този път споделям увереност, че това право ще бъде удовлетворено с 
бъдещите ви професионални решения, чрез прекия ви публичен контакт с 
населението, чиито интереси всички ние сме призвани да защитаваме. 

От свое име и от името на Областния управител на Област Русе 
апелирам за диалогичност в разрешаването на ежедневно възникващите 
казуси, тясно сътрудничество с гражданското общество и неправителствения 
сектор, които компоненти са двигател на икономическото и социалното 
сближаване в района с по-високите стандарти на живот, утвърдени в 
европейската общност. 

В качеството ни на представители на държавната власт на областно 
ниво ви уверявам в ползотворната подкрепа, която ще продължи да оказва 
областна администрация с цел утвърждаване на областта като такава с 
традиции в представянето на качествени публични блага с уважение и в 
полза на гражданите. 

Пожелавам сили за устояване на предизвикателствата, енергия за 
реализиране на поставените цели, неспиращи вдъхновения за нови начинания 
и отдаденост на обществената мисия. 

Във връзка с предстоящата работа бих желал да ви уведомя за 
следното: 

В началото на следващата седмица общините в областта ще получат 
разпределителни протоколи на активите на ВиК дружествата, както и проект 
на договор за прехвърляне на тези активи на оператора на ВиК услугите – 
ВиК ООД град Русе. 

Общинският съвет следва да разгледа тези документи и да вземе 
решение за тяхното одобрение и както досега да приеме решение за 
упълномощаване на Кмета на Общината или друг представител на Общината 
за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК с мандат да гласува за 
подписването на този договор от Областен управител или Управителя на 
ВиК ООД град Русе. 

Едва тогава одобрените от всички общински съвети договори, заедно с 
одобрените разпределителни протоколи ще бъдат изпратени в 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подпис от 
Министъра, който ще подпише пълномощно на Областния управител, като 
представител на държавната власт, с което той на 11.12.2015 г. ще подпише 
заедно с Управителя на ВиК ООД град Русе този договор в тържествена 
обстановка и в присъствието на Министъра и Зам.-министъра на 
регионалното развитие. 

Затова моля, в дневния ред на предстоящото през м. ноември заседание 
на Общинския съвет да бъде включена такава точка, като е препоръчително 
заседанието да се проведе не по-късно от 20-25 ноември. 

Във връзка с правилното изпълнение на процедурата и самият текст на 
решението ще ви бъдат изпратени примерния алгоритъм на процедурата и 
примерни решения на Областния съвет. 

За да стартира вашата дейност припомням, че съгласно изискванията на 
ЗМСМА и Заповед № 4-95-00-1066 от 02.11.2015 г. на Областния управител 
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на Област Русе наред с полагането на клетва и подписването на клетвен лист 
от всеки от вас, новоизбраният общински съвет следва да приеме решение за: 

1. Утвърждаване на процедурни правила за избор на Председател на 
Общинския съвет с тайно гласуване. 

2. Избор на Временна комисия за изработване на проект за Правилник 
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 
 Това са основните въпроси, които трябва да се разглредат на първото 
заседание на Общинския съвет. 

Съгласно утвърденият дневе ред, давам думата г-жа Анелия Петрова – 
Председател на Общинската избирателна комисия в град Две могили за 
предоставяне на Информация за резултатите от избора на Общински 
съветници, Кмет на Община и Кметове на Кметства. 

 

Анелия Петрова – Председател на Общинската избирателна 
комисия в град Две могили: 

Като Председател на Общинската избирателна комисия в град Две 
могили обявявам взети от нас решения за избор на общински съветници и 
кметове, както следва: 

1. С решение № 141/28.10.2015 г. обявяваме за избрани за общински 
съветници лицата: 

1.1. Айдън Сабриев Карамехмедов 
1.2. Байчо Петров Георгиев 
1.3. Бисер Йорданов Йончев 
1.4. Велко Иванов Иванов 
1.5. Георги Валентинов Георгиев 
1.6. Димитър Петров Димитров 
1.7. Ивайло Пенев Иванов 
1.8. Мехмед Руждиев Мехмедов 
1.9. Мехмед Селманов Чолаков 
1.10. Николай Христов Христов 
1.11. Румен Манолов Марков 
1.12. Румен Стефанов Драков 
1.13. Светлозар Милчев Донев 
1.14. Севгюл Садулова Юмерова 
1.15. Стефан Димитров Стефанов 
1.16. Христина Димитрова Ефтимова  
2. С решение № 168/04.11.2015 г. обявяваме за избран за общински 

съветник лицето: 
2.1. Красимира Николаева Русинова. 
3. С решение № 167 от 02.11.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ – БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ. 
4. С решение № 161 от 02.11.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 

КМЕТСТВО СЕЛО БАНИСКА – АНГЕЛИНА ПЕНЧЕВА НАЧЕВА. 
5. С решение № 162 от 02.11.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 

КМЕТСТВО СЕЛО БАТИШНИЦА – НЕДКО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ. 
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6. С решение № 163 от 02.11.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 
КМЕТСТВО СЕЛО БЪЗОВЕЦ – ГЕОРГИ МАЛЕВ ГЕОРГИЕВ. 

7. С решение № 164 от 02.11.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 
КМЕТСТВО СЕЛО КАЦЕЛОВО – ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ. 

8. С решение № 165 от 02.11.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 
КМЕТСТВО СЕЛО МОГИЛИНО – ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ. 

9. С решение № 166 от 02.11.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 
КМЕТСТВО СЕЛО ЧИЛНОВ – ИСМЕТ РИЙЗАЕВ ОСМАНОВ. 

10. С решение № 149 от 26.10.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 
КМЕТСТВО СЕЛО ПОМЕН – СЕТВИЙЕ ЮСЕИН ИМАМОВА. 

11. С решение № 148 от 26.10.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 
КМЕТСТВО СЕЛО КАРАН ВЪРБОВКА – МИХАИЛ НИКОЛОВ 
ТРИФОНОВ. 

12. С решение № 150 от 26.10.2015 г. обявяваме за избран за КМЕТ на 
КМЕТСТВО СЕЛО ОСТРИЦА – ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ. 

 

Следва общинските съветници и кметовете да положат предвидената в 
член 32, алинея 1 от ЗМСМА клетва устно и подпишат клетвена декларация.  

За целта, ще помоля всички новоизбарни общински съветници и 
кметове, които си чуха преди малко имената, да станат от местата си, да 
слушат какво казвам и да повтарят след мен – ясно и високо. 

 

Председателят на Общинската избирателна комисия започва да чете 

клетвата, а общинските съветници и кметовете – я повтарят: 
 

"Заклевам се 
в името на Република България 
да спазвам Конституцията и законите на страната 
и във всичките си действия 
да се ръководя  
от интересите на гражданите от Община Две могили 
и да работя за тяхното благоденствие." 

 

 ЗАКЛЕХ СЕ! 

 
Звучат последователно Химна на Република България и Химна на 

Европейския съюз. 

 
Анелия Петрова – Председател на Общинската избирателна 

комисия в град Две могили: 
Моля общинските съветници и кметовете да удостоверят полагането на 

клетвата си с подписването на клетвената декларация. 
 

Председателят на Общинската избирателна комисия извиква при себе 

си последователно всички общински съветници и кметове, които се 

подписват в предварително подготвените клетвени декларации. 

Първи – минават общинските съветници. 

Втори – минават кметовете на кметства. 
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Трети – минава кмета на общината. 
 

Кремена Любенова – ВрИД Кмет на Община Две могили: 
Преди да пристъпя към посрещането на новия Кмет на Общината, 

искам да благодаря на целия Общински съвет през мандат 2011-2015 г. за 
съвместната ни работа, за добрия тон, който сме намирали при 
разрешаването на проблемите и не на последно място – на всички кметове на 
кметства, които бяха добри ученици на всички наши учебни семинари, бяха 
добри градоначалници и добри приятели. 

Новоизбраният Кмет на Общината положи предвидената в Закона 
клетва.  

В качеството си на Временно изпълняващ Кмет на Община предавам на 
новоизбрания кмет – г-н Божидар Борисов символите на местното ни 
самоуправление, а именно: 

1. Огърлицата на кмета на Община Две могили 
и 
2. Символичния ключ и печат на град Две могили 
 
ВрИД кмет на Община Две могили – г-жа Кремена Любенова сваля от 

раменете си Огърлицата и я поставя върху раменете на г-н Божидар 

Борисов. 

След това му предава и символичния ключ и печат на град Две могили. 
 

Г-н Божидар Борисов сяда на масата, на мястото, на което стои 

Кметът на Общината. 
 

Кремена Любенова: 
Съгласно член 23, алинея 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, първото заседание на новоизбрания общински 
съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. 

По тази причина, искам да поканя тук на това място най – възрастния 
общински съветник – Мехмед Селманов Чолаков, който да открие и 
ръководи първото заседание на новоизбрания общински съвет. 
       

Мехмед Чолаков – най-възрастният общински съветник: 
Уважаеми господин Заместник областен управител, 

 Уважаема госпожо председател на Общинската избирателна комисия, 
 Уважаеми гости, 

Дами и господа, 
 

За мен е чест да открия и ръководя първото заседание на новоизбрания 
VІI – ми Общински съвет в Община Две могили с мандат 2015 – 2019 година. 

Съгласно член 23, алинея 3, изречение 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и възприетата практика от 
предишните Общински съвети в Община Две могили, предлагам първото 
заседание на общинския съвет да протече при следния проект за дневен ред:  

1. Изявления от представените в Общинския съвет партии и коалиция и 
приветствия от официални лица. 
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2. Приемане на процедурни правила за избор на Председател на 
Общинския съвет с тайно гласуване. 

3. Провеждане на избор за Председател на Общинския съвет. 
4. Избор на Временна комисия за изработване на проект за Правилник 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 
  

Имате ли вие други предложения за изменение или допълнение на 
предложения от мен проект за дневен ред. 

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

дневен ред на настоящото 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: 
 

1. Изявления от представените в Общинския съвет партии и коалиция и 
приветствия от официални лица. 

2. Приемане на процедурни правила за избор на Председател на 
Общинския съвет с тайно гласуване. 

3. Провеждане на избор за Председател на Общинския съвет. 
4. Избор на Временна комисия за изработване на проект за Правилник 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  
 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 
Изявления от представените в Общинския съвет партии и 

коалиции и приветствия от официални лица: 
Колеги,  
Предлагам изявленията на представените в Общинския съвет партии и 

коалиции да стане по реда на резултатите, които те постигнаха на местните 
избори.  

След това ще дам думата за други приветствия, ако има желаещи. 
Имате ли вие други предложения за реда по който да се направят 

изявленията на представените в Общинския съвет партии и коалиции. 
Няма. 
Който е съгласен с така предложения ред по който да се направят 

изявленията на представените в Общинския съвет партии и коалиции, моля 
да гласува с вдигане на ръка? 
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Против! – няма. 
 Въздържали се! – няма. 

Със 17 (седемнадесет) гласа “За”, 0 (нула) „Против” и 0 (нула) 
„Въздържали се”, реда по който да се направят изявленията на представените 
в Общинския съвет партии и коалиции се приема. 

 

1. Мехмед Чолаков – ПП „ДПС”: 
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
Жителите на Община Две могили направиха своя избор за Кмет на 

Община, кметове на кметства и общински съветници. Благодаря на всички 
гласували, това е вашият избор в наше лице, присъстващи и дали клетва 
преди малко, да служим за вашето благоденствие. 

От този момент до края на мандата си, представителите на ПП „ДПС” – 
местни кметове и общински съветници ще спазим клетвата си пред вас. 

Ние от ПП „ДПС” ясно осъзнаваме вашето послание към всички нас. 
Вече лично на мен трети мандат ясно и точно показахте пътя, по който 
трябва да вървим! Местните избори през последните години не са нито 
политически, нито етнически. Те по-скоро са мажоритарни, т.е. за личността. 
Това е вашият вот и аз ви приветствам, скъпи жители на Община Две могили. 
Вие сбъднахте най-голямото ми желание в обществения и политическия ми 
живот. 

Дали ще сме три, четили или седем партии, това е най-голямото 
предизвикателство за нас. Да загърбим политическите си и етнически 
различия и да работим за жителите на общината независимо от какви 
позиции – управляващи или опозиция. 

Както в ежедневието си на трапезата два – три пъти на ден месото, 
млякото, хлябът нямат етикет от труда на опозиция или управляващи ли са, 
както сградите, пътищата, училищата и т.н. за обществено ползване, така и 
резултатите от следващите 4 години на избраните от вас, да са за вашето 
благоденствие. Ние от ПП „ДПС” го вярваме, повярвайте го и вие колеги, от 
другите политически сили, за да можем всички заедно да излезем с чест и 
достойнство от поверения ни мандат 2015-2019 година. 

 

2. Румен Марков – МК „Единни за Община Две могили”: 
Уважаеми господин Кмете, 
Уважаеми господин Заместник областен управител, 
Уважаеми колеги общински съветници, 
Гости, Дами и господа, 
От името на Местна коалиция „Единни за община Две могили” 

изказвам нашата благодарност към хората, които на 25 октомври и на 1 
ноември 2015 упражниха съзнателно правото си на глас. 

Благодарим на тези, който отново ни се довериха. 
Изразяваме своето уважение и към тези, който дадоха гласа си за 

другите кандидати за кметове и общински съветници. 
 В предстоящата си работа като общински съветници от Местна 
коалиция „Единни за община Две могили”, заявяваме категорично 
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готовността си, да подкрепяме всяко разумно предложение, което е в интерес 
на жителите на община Две могили. За целта, ще акцентираме върху работата 
в Постоянните комисии на съвета. Всеки един поставен за разглеждане 
въпрос, трябва именно там да намери своя категоричен отговор, а не това да 
става по време на заседание на общинския съвет.    
 Отчитаме обстоятелството, че новоизбрания кмет на общината няма 
опит в местната власт. По тази причина, той има своите 100 дни, в който 
трябва да ни убеди в добрите си намерения и идеи, които иска да реализира 
за мандата. Ако се нуждае от съвет или помощ от наша страна– ще му бъде 
даден и ще му бъде оказана такава.  

Препоръчваме му, на свои ред, да даде възможност на служителите от 
общинска администрация да покажат какво могат. Надяваме се, че няма да си 
позволи безпринципни уволнения, само защото е поел пред някого такива 
ангажименти в предизборната кампания. 
 От името на Местна коалиция „Единни за община Две могили” 
пожелавам на всички кметове и общински съветници, умът и разумът да 
водят постъпките ни, за да може Две могили и всички населени места от 
общината да се превърнат в едно добро място за работа и живеене. 

 

3. Христина Ефтимова – ПП „ГЕРБ”: 
Уважаеми господин Заместник областен управител, 
Уважаема госпожо Председател на общинската избирателна комисия, 
Уважаеми Кмете,  
Уважаеми колеги общински съветници, 
Гости, Дами и господа, 
Всички ние сме тук по волята на избирателите на Община Две могили. 

На тези, които гласуваха, но и на тези, които не го направиха. 
Избирателят пожела новият Общински съвет да бъде пъстроцветен и 

без преимущество на нито една политическа сила. 
Избирателят ни подложи на проверка и изпитание, но ние, общинските 

съветници от ПП „ГЕРБ”, поемаме отговорността да положим максимални 
усилия и търпимост и да търсим нужния компромис, за да върви Общината 
напред. 

Подаваме ръка към всички останали групи, за да се утвърди ролята на 
Общинския съвет, като орган на местното самоуправление, който определя 
политиката за изграждане и развитие на Общината, който решава най-
важните за хората от Общината въпроси и търси строг отчет за тяхното 
изпълнение. 

Уважаеми колеги,  
Ние сме готови на нужния компромис при създаването на правилата и 

при вземането на решения, но честно и прозрачно, а не зад гърба и за сметка 
на гражданите. 

Ние ще проявим смирение и ще подчиним амбициите си при 
утвърждаването на разумните и добри проекти за благото на Общината, но 
няма да допуснем примирение към фалшивия консенсус, водещ до 
беззаконие и нечисти сделки, защото това би означавало да предадем нашите 
избиратели. 
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Да! Ние ще търсим консенсус, но около налагане на правила, а не около 
привилегии. 

Уважаеми господин Кмет на Община Две могили,  
Уважаеми кметове,  
Уважаеми колеги, 
Пожелавам на всички успешен и ползотворен мандат! 
 

4. Бисер Йончев – ПП „Нова Алтернатива”: 
Уважаеми господин Кмет на Община Две могили,  
Уважаеми кметове,  
Уважаеми колеги, 
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
От името на ПП „Нова Алтернатива” поздравявам всички новоизбрани 

Общински съветници, Кмет на Община и Кметове на населени места. 
Благодаря на всички, които ни гласуваха доверие. Ние като политическа 
партия ще работим за общото благо на населението на Общината.  

Пожелавам на всички спорна работа! 
 

5. Стефан Димитров – ПП „БСП”: 
Уважаеми господин Кмет на Община Две могили,  
Уважаеми кметове,  
Уважаеми колеги, 
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
От името на ПП „БСП” искам да благодаря на всички за участието в 

изборите. Благодаря на тези, които ни гласуваха доверие. Смятам, че 
участвахме в една честна и прозрачна предизборна борба. Така ще 
продължим и да работим през предстоящия мандат. 

Верни на нашия девиз: „Кмет на делата, а не на думите”, ние считаме, 
че с нашите дела ще докажем необходимостта от нашето присъствие в 
Общинския съвет. 

Пожелавам на всички успех! 
 

6. Димитър Димитров – ПП „АБВ”: 
Уважаеми господин Кмет на Община Две могили,  
Уважаеми кметове,  
Уважаеми колеги, 
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
От името на ПП „АБВ” искам да благодаря на всички, които излязоха 

да гласуват и избраха своя представител в лицето на г-н Божидар Борисов. 
От името на ПП „АБВ” искам да пожелая успех на г-н Борисов, на всички 
общински съветници и на кметовете на населените места. 

 

7. Николай Христов – ПП „Движение 21”: 
Уважаеми Дами и господа, 
Приемаме резултатите от изборите такива, каквито са. Пожелавам на 

новото ръководство на Общината и на Кмета на Общината успех в трудния 
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път, който му предстои. Общинската работа е много трудна, но аз се надявам, 
че с наша помощ той ще се справи с това, което му предстои. 

 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Има ли други желаещи от общинските съветници да направят 

изявление пред Общинския съвет. 
 Няма. 
 Предлагам да дадем думата на новоизбрания Кмет на Община Две 
могили, който да направи първото си изявление към нас и жителите на 
Общината. 

Давам думата на г-н Божидар Борисов.  
 

Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 
Уважаеми господин Заместник областен управител, 
Уважаема госпожо Председател на Общинска избирателна комисия,  
Уважаеми г-н Председателстващ на Общинския съвет, 
Уважаеми дами и господа Общински съветници,  
Уважаема госпожо Любенова, 
На първо място искам да се обърна към населението на Община Две 

могили, не само на град Две могили и да им благодаря, за това че активността 
им беше доста добра. Благодаря на всички, които си дадоха гласа не само за 
мен, а и за всеки един от нас, които сме тук. Това показва, че хората разбраха, 
че много зависи от тях. 

Благодаря на всички, които гласуваха за мен и за моя екип. За мен е 
чест да бъда Кмет на Община Две могили. За мен е една огромна отговорност 
във времената, на които всички ние сме свидетели. 

Точно затова и се включихме в тази предизборна кампания, за да се 
опитаме да дадем нещо ново, нещо, което е малко по-различно от модела, 
който е бил досега. Аз мисля, че ще се справя с тази задача. Винеги съм бил 
оптимист, защото човек ако не вярва, по-добре да не се захваща да се 
занимава с нищо. 

Другото, което бих искал да кажа е към общинска администрация – 
изборите минаха и аз благодаря на всички колеги от другите политически 
сили, с които участвахме в това съревнование. Благодаря за позитивната 
кампания, която се получи. С всички успях да установя добри контакти. 

Към общинска администрация – много внимателно слушах всяко едно 
изявление от политическите сили. Тук и сега заявявам, че аз няма да правя 
чистки, както се спомена. Аз съм човек диалогичен, човек, който винаги 
изчаква и гледам много внимателно кой как работи и как си изпълнява 
професионалните задължения. Това не може да стане за една седмица, нито 
за един месец. Напълно естествено е при идването на ново ръководство да 
има притеснения. От тук бих искал да кажа да има спокойствие, да има 
позитивизъм и всеки, който си гледа работата и си спазва зълженията аз не 
само ще го подпомагам, но и ще го мотивирам дори. Ще се постарая дори 
тези хора да бъдат развивани по един или друг начин, за да могат тези хора 
да бъдат подготвени да дойдат на нашите места, защото ние няма да бъдем 
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вечни. Много е важно младите хора да не бягат и затова те трябва да бъдат 
обучени да заемат нашите места. 

Както каза и г-жа Ефтимова, местният парламент е много пъстър. За 
мен това не е проблем и след като всички заявиха, че ще си изпълняват 
предизборните обещания за мен всичко съвпада. От моя страна ви 
декларирам, че ще има принципност, ще има честност, ще има прозрачност, 
ще има и разбираемост. 

Целта ми е да се обединим и да работим всички заедно за това 
население, което ни е гласувало доверие. 

Времето наистина е много кратко – идва зима, има доста спешни 
задачи, които трябва да се решават. Ще се разгледат приоритетно и мисля, че 
всичко ще си дойде на мястото с времето бавно и без напрежение, защото 
когато се работи спокойно не се допускат и грешки. 

На всички пожелавам добра съвместна работа и нека управлението на 
всички нас бъде успешно, за да можем след 4 години всички ние да излезем 
от тук с гордо вдигнати глави. 

Успешен мандат на всички! 
 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Има ли други желаещи? 

 Няма. 
 

Предлагам да преминем към втора точка от дневния ред, която е 
свързана с приемане на процедурни правила за избиране на председател на 
Общинския съвет с тайно гласуване. 

 

Втора точка от дневния ред: 
Приемане на процедурни правила за избор на Председател на 

Общинския съвет с тайно гласуване: 
Колеги, давам думата на г-жа Христина Ефтимова да представи 

проекта за процедурни правила за избиране на Председател на Общинския 
съвет с тайно гласуване. 

 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Колеги, процедурните правила, които ще ви зачета се съдържат в 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинскя съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Съгласно чл. 24, ал. 1, изречение второ от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, изборът на Председател 
на Общинския съвет се провежда с тайно гласуване. 

За провеждането на тайното гласуване, съгласно чл. 10, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, се избира 
комисия от трима човека. 

Спазва се следния ред: 
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1. Всеки един съветник, партия и коалиция, представени в Общинския 
съвет могат да издигат кандидатури за „Председател на Общинския съвет”. 

2. След като бъдат направени предложенията за „Председател на 
Общинския съвет”, комисията утвърждава образец на бюлетината с имената 
на издигнатите кандидати и плик. 

3. Тъй като изборът за „Председател на Общинския съвет” се провежда 
с тайно гласуване, там в ъгъла е обособено място за гласуване. Всеки един от 
съветниците ще бъде поканен от Комисията да упражни правото си на глас. 
Като бъдете поканени да гласувате, идвате при комисията и получавате – 
една бюлетина и един празен непрозрачен плик. Отивате в определеното за 
гласуване място. Правите своя избор. Слагате бюлетината в плика и ги 
пускате в тази кутия. След това се подписвате в списъка на гласувалите. 

4. След като всички съветници бъдат поканени да гласуват и те 
упражнят правото си на глас, Комисията ще отвори кутията с пуснатите в нея 
пликове с бюлетини. 

5. За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от 
половината от гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 9 гласа, 
съгласно чл. 24, ал. 1, изречение трето от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 11, ал. 5 от Правилник № 1 за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

6. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, 
съгласно чл. 11, ал. 5, изречение второ от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, изборът ще се повтори, като в него ще участват 
само двамата кандидати, които са получили най-много гласове.  

За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от 
половината от гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 9 гласа. 

7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати не 
бъде избран, процедурата по избора, съгласно чл. 11, ал. 5, изречение 
четвърто от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, започва отначало след един час, с цел провеждане на 
консултации между партиите и коалициите в Общинския съвет.  

 

Мехмед Чолаков, каза: 
Това са процедурните правила за избиране на Председател на 

Общинския съвет.  
Вие имате ли предложения за тяхното изменение или допълнение? 
Няма.  
Предлагам Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във 

връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация да приеме следното решение: 
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1. Приема процедурни правила за избор на Председател на Общинския 
съвет с тайно гласуване, както следва: 

Колеги, процедурните правила, които ще ви зачета се съдържат в 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинскя съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Съгласно чл. 24, ал. 1, изречение второ от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, изборът на Председател 
на Общинския съвет се провежда с тайно гласуване. 

За провеждането на тайното гласуване, съгласно чл. 10, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, се избира 
комисия от трима човека. 

Спазва се следния ред: 
1. Всеки един съветник, партия и коалиция, представени в Общинския 

съвет могат да издигат кандидатури за „Председател на Общинския съвет”. 
2. След като бъдат направени предложенията за „Председател на 

Общинския съвет”, комисията утвърждава образец на бюлетината с имената 
на издигнатите кандидати и плик. 

3. Тъй като изборът за „Председател на Общинския съвет” се провежда 
с тайно гласуване, там в ъгъла е обособено място за гласуване. Всеки един от 
съветниците ще бъде поканен от Комисията да упражни правото си на глас. 
Като бъдете поканени да гласувате, идвате при комисията и получавате – 
една бюлетина и един празен непрозрачен плик. Отивате в определеното за 
гласуване място. Правите своя избор. Слагате бюлетината в плика и ги 
пускате в тази кутия. След това се подписвате в списъка на гласувалите. 

4. След като всички съветници бъдат поканени да гласуват и те 
упражнят правото си на глас, Комисията ще отвори кутията с пуснатите в нея 
пликове с бюлетини. 

5. За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от 
половината от гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 9 гласа, 
съгласно чл. 24, ал. 1, изречение трето от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 11, ал. 5 от Правилник № 1 за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

6. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, 
съгласно чл. 11, ал. 5, изречение второ от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, изборът ще се повтори, като в него ще участват 
само двамата кандидати, които са получили най-много гласове.  

За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от 
половината от гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 9 гласа. 

7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати не 
бъде избран, процедурата по избора, съгласно чл. 11, ал. 5, изречение 
четвърто от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
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съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, започва отначало след един час, с цел провеждане на 
консултации между партиите и коалициите в Общинския съвет.  

 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 1 

 

1. Приема процедурни правила за избор на Председател на Общинския 
съвет с тайно гласуване, както следва: 

1.1. Всеки един съветник, партия и коалиция, представени в 
Общинския съвет могат да издигат кандидатури за „Председател на 
Общинския съвет”. 

1.2. След като бъдат направени предложенията за „Председател на 
Общинския съвет”, комисията утвърждава образец на бюлетината с имената 
на издигнатите кандидати и плик. 

1.3. Тъй като изборът за „Председател на Общинския съвет” се 
провежда с тайно гласуване, там в ъгъла е обособено място за гласуване. 
Всеки един от съветниците ще бъде поканен от Комисията да упражни 
правото си на глас. Като бъдете поканени да гласувате, идвате при комисията 
и получавате – една бюлетина и един празен непрозрачен плик. Отивате в 
определеното за гласуване място. Правите своя избор. Слагате бюлетината в 
плика и ги пускате в тази кутия. След това се подписвате в списъка на 
гласувалите. 

1.4. След като всички съветници бъдат поканени да гласуват и те 
упражнят правото си на глас, Комисията ще отвори кутията с пуснатите в нея 
пликове с бюлетини. 

1.5. За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от 
половината от гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 9 гласа, 
съгласно чл. 24, ал. 1, изречение трето от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 11, ал. 5 от Правилник № 1 за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

1.6. Ако при първото гласуване не се получи необходимото 
мнозинство, съгласно чл. 11, ал. 5, изречение второ от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, изборът ще се повтори, 
като в него ще участват само двамата кандидати, които са получили най-
много гласове.  
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За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от 
половината от гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 9 гласа. 

1.7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати 
не бъде избран, процедурата по избора, съгласно чл. 11, ал. 5, изречение 
четвърто от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, започва отначало след един час, с цел провеждане на 
консултации между партиите и коалициите в Общинския съвет.  

 

Трета точка от дневния ред: 
Провеждане на избор за Председател на Общинския съвет. 
Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Колеги, предлагам Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация да приеме следното решение: 

1. Избира Комисия за избор на Председател на Общинския съвет – Две 
могили в състав: 

Председател: Красимира Николаева Русинова. 
Членове: 1. Светлозар Милчев Донев. 
       2. Стефан Димитров Стефанов. 
2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на 

Общинския съвет по приетите с Решение № 1 процедурни правила. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 2 

 

1. Избира Комисия за избор на Председател на Общинския съвет – Две 
могили в състав: 

Председател: Красимира Николаева Русинова. 
Членове: 1. Светлозар Милчев Донев. 
       2. Стефан Димитров Стефанов. 
2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на 

Общинския съвет по приетите с Решение № 1 процедурни правила. 
 

Мехмед Чолаков – Общински ъсветник: 
 Уважаеми г-н Кмете, Уважаеми гости, Дами и господа, 

Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да 
направят предложенията си за избор на „Председател на Общинския съвет”. 
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1. Румен Марков – Местна коалиция „Единни за Община Две 
могили”: 

Местна коалиция „Единни за Община Две могили” предлага за 
Председател на Общинския съвет да бъде избран Байчо Георгиев. Той е 
компетентен юрист и е в консенсус с Общинската администрация. Не е 
конфликтен и мисля, че той ще обедини общинския съвет. 

2. Красимира Русинова – ПП „Нова Алтернатива”: 
ПП „Нова Алтернатива” предлага за Председател на Общинския съвет 

да бъде избран Димитър Димитров, който също има опит в администрацията 
и мислим, че ще се справи със задачата. 

 

Мехмед Чолаков – Общински ъсветник: 
След като няма други предложения за избор на „Председател на 

Общинския съвет”, предлагам да преминем към следващата част от 
процедурата. 

 

Комисията утвърждава образец на бюлетината с имената на 

издигнатите кандидати и плик. Разпечатват се бюлетините.  
 

Красимира Русинова – Председател на Комисията за избор на 
„Председател на общинския съвет”: 

Комисията е готова да проведе избора за „Председател на Общинския 
съвет”. Затова, пристъпваме към гласуване. Ще бъдете поканени по азбучен 
ред. Припомням: Идвате при нас – Комисията и получавате – една бюлетина 
и един празен непрозрачен плик. Отивате в определеното за гласуване място. 
Правите своя избор. Слагате бюлетината в плика и ги пускате в тази кутия. 
След това се подписвате в списъка на гласувалите. 

Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина, в която 
само едно име стои отбелязано.  

Недействителни са бюлетините, когато:  
1. В избирателния плик е намерена бюлетина с неотбелязани две и 

повече имена;  
2. Бюлетината не е по установения образец. 
Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. 
Има ли въпроси от общинските съветници по избора за „Председател 

на Общинския съвет”. 
Няма. 
Започваме. 
 

Комисията кани по азбучен ред съветниците да гласуват. Дава им по 

една бюлетина и един празен непрозрачен плик.  

Съветниците отиват на определеното за гласуване място. Правят 

своя избор. Слагат бюлетината в плика и ги пускат в кутията. След това се 

подписват в списъка на гласувалите. 
 

Красимира Русинова – Председател на Комисията за избор на 
„Председател на общинския съвет”: 
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Обявавам гласуването на общинските съветници за избор на 
„Председател на Общинския съвет” за приключило.  

Комисията пристъпва към отваряне на кутията и преброяване на 
пликовете и бюлетините в тях. 

При това свое действие, тя констатира: 
 1. Лепенките са непокътнати.  
 2. В кутията се намериха 17 бели непрозрачни плика. 

3. При последователното отваряне на пликовете и подреждане според 
начина на гласуване, констатира: 

3.1. Брой на действителните бюлетини е   17. 
3.2. Броя на недействителните бюлетини е: 0. 
3.3. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, 
както следва: 
3.3.1. Байчо Петров Георгиев е получил 11 гласа. 
3.3.2. Димитър Петров Димитров е получил 6 гласа. 
 

 След приключване на гласуването и проверка на гласовете, дадени 
за избор на „Председател на Общинския съвет”, Комисията обяви, че 
Общинският съвет в Община Две могили, област Русе, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 3 

 

1. Избира с 11 глаза „За” Байчо Петров Георгиев за Председател на 
Общинския съвет в Община Две могили. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Уважаеми господин Заместник областен управител, 
Уважаеми господин Кмете, 
Уважаеми колеги,  
Дами и господа, 
Благодаря за гласуваното доверие, радвам се, че още на първото 

заседание успяхме да си изберем Председател на Общинския съвет. 
От всичко казано до тук, независимо, че са представени 7 партии в 

Общинския съвет, аз съм обнадежден, че ние ще можем да се обединим, за да 
направим живота на хората от Общината по-добър. 

Затова продължаваме работата си по дневния ни ред, а именно – 
преминаваме към следващата точка. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Избор на Временна комисия за изработване на проект за 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 
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Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Трябва да изберем Временна комисия за изработване на проект за 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Предлагам комисията да се състои от по един човек от всяка партия в 
Общинския съвет, а именно от 7 члена. Всяка една от партиите и коалицията, 
които са представени в Общинския съвет да предложи по един член на 
комисията. 

Имате ли вие други предложения за броя и начина на определяне 
членовете на Временната комисия. 

 

Николай Христов – Общински съветник: 
Аз искам да си направя отвод. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
В такъв случай комисията ще се състои от 6 члена, това не е проблем. 

Моля да направите своите предложения за избор на членове на Временната 
комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

 

1. Мехмед Чолаков – ПП „ДПС”: 
ПП „ДПС” предлагаме за член на комисията да бъде избран Айдън 

Карамехмедов. 
 

2. Румен Марков – МК „Единни за Община Две могили”: 
МК „Единни за Община Две могили” предлага за Председател на 

комисията да бъде избран Байчо Георгиев. 
 

3. Христина Ефтимова – ПП „ГЕРБ”: 
ПП „ГЕРБ” предлагаме за член на комисията да бъде избрана Христина 

Ефтимова. 
 

4. Бисер Йончев – ПП „Нова Алтернатива”: 
ПП „Нова Алтернатива” предлагаме за член на комисията да бъде 

избрана Красимира Русинова. 
 

5. Стефан Димитров – ПП „БСП”: 
ПП „БСП” предлагаме за член на комисията да бъде избран Ивайло 

Иванов. 
 

6. Димитър Димитров – ПП „АБВ”: 
ПП „АБВ” предлагаме за член на комисията да бъде избран Димитър 

Димитров. 
По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  
№ 4 

1. Избира Временна комисия за изработване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация в състав: 

Председател: Байчо Петров Георгиев. 
Членове:  1. Айдън Сабриев Карамехмедов. 
  2. Христина Димитрова Ефтимова. 
  3. Красимира Николаева Русинова. 
  4. Ивайло Пенев Иванов. 
  5. Димитър Петров Димитров. 
2. Упълномощава същата в едномесечен срок да изготви и представи за 

приемане Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
С оглед на това, което постави Заместник областният управител на 

Област Русе, считам че е редно следващото редовно заседание да бъде 
проведено на 24.11.2015 г. За тогава от общинска администрация би трябвало 
да подготвят и предложения за представители в различните сдружения, в 
които участва Общината. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, закривам първото заседание на 
новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  

 

Протоколът е изготвен на 09.11.2015 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № …….. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

         Председател Общинския съвет – Две могили:  

     
_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


