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

 

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

 
Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 1 
 

Днес, 04 ноември 2011 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две 
могили, се проведе първото заседание на новоизбрания VІ – ти Общински 
съвет – Две могили. 

Звучат последователно Химна на Република България и Химна на 

Европейския съюз. 

След това заседанието се откри от Петър Даскалов – ИД Областен 
управител на Област Русе. 

Петър Даскалов – ИД Областен управител на Област Русе: 

Уважаеми госпожи и господа, 
Приемете моите поздрави по повод избирането ви за Общински 

съветници, Кмет на Община и Кметове на Кметства!  
Категоричният избор, който жителите на Община Две могили 

направиха преди няколко дни означава едно – съгражданите ви разчитат на 
вас и вярват, че именно вие сте хората, които ще вземат правилните решения 
и ще поведат общината във вярната посока на развитие. Това е огромно 
доверие, което изисква вашата упорита и последователна работа през 
следващите 4 години.  

Всеки един от вас е тук по волята на стотици избиратели и аз съм 
убеден, че ще приемете това като лична отговорност! Силно се надявам, че в 
края на мандата, когато новият Общински съвет отчита работата си, 
жителите на вашата община ще са уверени, че са направили правилния 
избор. Общинският съвет е арена на политическо противоборство, мястото за 
сблъсък на позиции и мнения, форум на партийни декларации и становища – 
всички, надявам се в търсене на правилната идея, която да изразява 
обществения интерес, да работи за просперитета на вашата община. 

Независимо от характера на съществуващите проблеми, тяхното 
истинско решаване изисква активна гражданска позиция и съпричастност на 
гражданите. Вярвам, че през този мандат местната власт ще работи заедно с 
тях за развитието на общината! Защото те ще бъдат вашия коректив. 

Уверявам ви, че държавната власт, представител на която съм в 
качеството си на и.д. областен управител, ще ви подкрепя и насърчава при 
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отстояване принципите на прозрачност, обективност и законност в работата 
на местната власт.  

Желая ви мандат, изпълнен с много ползотворни решение и 
реализирани проекти! 

А сега искам да дам думата на г-жа Красимира Русинова – 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. 

 

Красимира Русинова – 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 № 105/26.10.2011 г. обявяваме за избрани за общински 
съветници лицата: 

1.1. Айлин Реджеб Юсеин. 
1.2. Байчо Петров Георгиев. 
1.3. Боян Симеонов Иванов. 
1.4. Велико Димитров Великов. 
1.5. Драгомир Дамянов Драганов. 
1.6. Мехмед Селманов Чолаков. 
1.7. Микерям Кадир Адям. 
1.8. Невена Димитрова Георгиева. 
1.9. Пламен Петков Лашев. 
1.10. Радослав Косев Радев. 
1.11. Светлозар Милчев Донев. 
1.12. Соня Петрова Неделчева – Нечева. 
1.13. Стоян Георгиев Гецов. 
1.14. Татяна Димитрова Василева. 
1.15. Христина Димитрова Ефтимова. 
1.16. Юсеин Ахмедов Юсеинов. 
2. С решение № 129/31.10.2011 г. обявяваме за избран за общински 

съветник лицето: 
2.1. Димитър Петров Димитров. 
3. С решение № 123 от 31.10.2011 г. обявяваме за избран за Кмет на 

Община Две могили – Николай Христов Христов. 
4. С решение № 126 от 31.10.2011 г. обявяваме за избран за Кмет на 

Кметство село Баниска – Ангелина Пенчева Начева. 
5. С решение № 128 от 31.10.2011 г. обявяваме за избран за Кмет на 

Кметство село Бъзовец – Георги Малев Георгиев. 
6. С решение № 124 от 31.10.2011 г. обявяваме за избран за Кмет на 

Кметство село Кацелово – Иван Николаев Николаев. 
7. С решение № 127 от 31.10.2011 г. обявяваме за избран за Кмет на 

Кметство село Батишница – Бисер Йорданов Йончев. 
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8. С решение № 125 от 31.10.2011 г. обявяваме за избран за Кмет на 
Кметство село Чилнов – Исмет Рийзаев Османов. 

9. С решение № 103 от 26.10.2011 г. обявяваме за избран за Кмет на 
Кметство село Помен – Вели Халилов Велиев. 

10. С решение № 104 от 26.10.2011 г. обявяваме за избран за Кмет на 
Кметство село Каран Върбовка – Михаил Николов Трифонов. 

 

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! 

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. 

Трети – минава кмета на общината. 
 

Румен Марков – ВрИД Кмет на Община Две могили: 

Новоизбраният Кмет на Общината положи предвидената в Закона 
клетва.  

В качеството си на Временно изпълняващ Кмет на Община предавам на 
новоизбрания кмет – г-н Николай Христов 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-н Румен Марков сваля от 

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

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

Г-н Николай Христов сяда на масата, на мястото, на което стои 

Кмета на Общината. 
 

Румен Марков: 

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 – Стоян Георгиев Гецов, който да открие и ръководи 
първото заседание на новоизбрания общински съвет. 
       

Стоян Гецов – най-възрастният общински съветник: 

Уважаеми господин ВрИД областен управител, 
 Уважаеми членове на Общинската избирателна комисия, 
 Уважаеми гости, 

Дами и господа, 
 

За мен е чест да открия и ръководя първото заседание на новоизбрания 
VІ – ти Общински съвет в Община Две могили с мандат 2011 – 2015 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. 

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. 
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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. 
 

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? 

Против! – няма. 
 Въздържали си! – 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. 

 

Давам думата на: 
 

1. Драгомир Дамянов Драганов – Коалиция от партии „Единни за 

Община Две могили”: 

Уважаеми г-н Председателстващ,  
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
От името на Коалиция от партии „Единни за Община Две могили” 

искам да поздравя новоизбрания Общински съвет, новоизбраните Кмет на 
Община и Кметове на населени места и да им пожелая ползотворна работа.  

Ние от Коалиция от партии „Единни за Община Две могили” приемаме 
резултатите такива, каквито са. Имаме възможност да се изкажем първи, тъй 
като постигнахме високи резултати на местните избори за Общински 
съветници. 

През нашия мандат 2007-2011 г. направихме много за Общината и 
оставяме богато наследство за предстоящото управление. Оставяме много 
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добре разработени проекти в сферата на образованието, инфраструктурата на 
Общината и оставяме една много добре работеща администрация. 

Пожелавам на новоизбрания Кмет на Община и Общински съвет да 
работят още повече за повишаване качеството на услугите. Ние ще работим 
заедно с тях за общото благо на Община Две могили. 

 

2. Боян Симеонов Иванов – ПП „ГЕРБ”: 

Уважаеми г-н Председателстващ,  
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
От името на ПП „ГЕРБ” искам да поздравя всички новоизбрани в 

мандат 2011 – 2015 г. Приемаме разултатите такива, каквито са. Общинските 
съветници от ПП „ГЕРБ” ще работят позитивно за развитието на Две могили 
и Общината. Ще се сработим, за да постигнем добри резултати. 

 

3. Татяна Димитрова Василева – ПП „БСП”: 

Уважаеми г-н Председателстващ, 
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
От името на ПП „БСП” поздравявам всички новоизбрани Общински 

съветници, Кмет на Община и Кметове на населени места. Пожелавам на 
всички много успех. За разлика от миналия, в този мандат имаме четирима 
съветника от листата на ПП „БСП” и нашата кандидатура за Кмет на Община 
спечели. От името на Общинските съветници заявявам, че ще работим за 
благото на хората и ще оправдаем доверието им. 

 

4. Айлин Реджеб Юсеинова – ПП „ДПС”: 

Уважаеми г-н Председателстващ,  
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
От името на ПП „ДПС” поздравявам всички новоизбрани Общински 

съветници, Кмет на Община и Кметове на населени места. Ние като 
политическа партия ще работим за общото благо на населението на 
Общината. 

 

Стоян Гецов – 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. 

Имате ли някой против?  
Няма. 
Давам думата на г-н Николай Христов.  
 

Николай Христов – Кмет на Община: 

Уважаеми дами и господа,  
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Днес в дуня, в който полагаме клетва към нас са концентрирани 
погледите и очакванията на гражданите от Община Две могили. 

Категоричният избор, който те направиха преди няколко дни означава 
едно – жителите на Община Две могили разчитат на нас и вярват, че именно 
ние сме хората, които вземат правилни решения и ще реализират следващите 
стъпки на Община Две могили. 

Благодаря за огромното доверие и ви уверявам, че няма да губя нито 
миг за да реализирам очакванията им. 

Поздравявам всички Общински съветници. Очаквам от вас отговорност 
и сериозна работа през следващите 4 години. 

Всеки един от вас е тук по волята на стотици избиратели и аз съм 
убеден, че ще приемете това като лична отговорност. Силно се надявам, че в 
края на мандата, когато новия Общински съвет отчита работата си, 
гражданите на Община Две могили ще са уверени, че са направили 
правилния избор. От досегашната си работа съм се убедил, че няма нужда от 
много приказки, а от много работа. 

Ще се вслушвам във всяка критика, но ще отхвърля всяка манипулация. 
Ще дам път на всеки, който желае осъществяване на идея за града, но не и за 
себе си. 

Предстои ни упорита работа, справяне с икономически и социални 
предизвикателства и баланс между различните сфери на съвременното 
общество. 

Призовавам вас, моите съграждани за търпение. Знаете, че това е за 
добро. Само с вашата енергия и подкрепа могат да продължават да се случват 
добрите неща в града. Знам, че имам и ще дам всичко от себе си, за да 
постигнем заедно успехите на Община Две могили. 

Благодаря Ви! 
 

Стоян Гецов – 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-н Пламен Лашев да представи проекта за 
процедурни правила за избиране на Председател на Общинския съвет с тайно 
гласуване. 

 

Пламен Лашев – Общински съветник: 

Колеги, процедурните правила, които ще ви зачета се съдържат в 
Правилника за организацията и дейността на Общинскя съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
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Съгласно чл. 24, ал. 1, изречение второ от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 1 от Правилника 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. 11, ал. 1 от 
Правилника 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. 12, ал. 6, изречение първо от Правилника 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. 12, ал. 6, изречение второ от Правилника 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. 12, ал. 6, изречение 
четвърто от Правилника 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.  

8. Ако отново няма избран кандидат в два последователни тура, 
изборът на „Председател на Общинския съвет” се преустановява. Същият ще 
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бъде точка първа от дневния ред на следващото заседание на общинския 
съвет. 

 

Стоян Гецов, 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 Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация да приеме следното решение: 

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. 12, ал. 6, изречение първо от Правилника 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. 12, ал. 6, изречение второ от Правилника 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. 
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1.7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати 
не бъде избран, процедурата по избора, съгласно чл. 12, ал. 6, изречение 
четвърто от Правилника 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.  

1.8. Ако отново няма избран кандидат в два последователни тура, 
изборът на „Председател на Общинския съвет” се преустановява. Същият ще 
бъде точка първа от дневния ред на следващото заседание на 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 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

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. 12, ал. 6, изречение първо от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 
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1.6. Ако при първото гласуване не се получи необходимото 
мнозинство, съгласно чл. 12, ал. 6, изречение второ от Правилника 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. 

1.7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати 
не бъде избран, процедурата по избора, съгласно чл. 12, ал. 6, изречение 
четвърто от Правилника 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.  

1.8. Ако отново няма избран кандидат в два последователни тура, 
изборът на „Председател на Общинския съвет” се преустановява. Същият ще 
бъде точка първа от дневния ред на следващото заседание на общинския 
съвет. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Провеждане на избор за Председател на Общинския съвет. 

Колеги, моля да направите своите предложения за избор на членове на 
комисията за избор на „Председател на Общинския съвет”. Единият от тях 
предлагам да бъде избран за председател на комисията. 

1. Драгомир Дамянов – Коалиция от партии „Единни за Община 

Две могили”: 

Ние предлагаме Пламен Петков Лашев за член на Комисията за избор 
на „Председател на Общинския съвет”, а ако не възразявате за неин 
председател. 

2. Боян Симеонов – ПП „ГЕРБ”: 

Ние предлагаме за член на Комисията за избор на „Председател на 
Общинския съвет” – Светлозар Милчев Донев. 

3. Татяна Василева – ПП „БСП”: 

Ние предлагаме за член на Комисията за избор на „Председател на 
Общинския съвет” – Велико Димитров Великов. 

 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

Въз основа на направените от вас предложения, 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 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
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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: Пламен Петков Лашев. 
Членове: 1. Светлозар Милчев Донев. 
       2. Велико Димитров Великов. 
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 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 2 
 

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

Председател: Пламен Петков Лашев. 
Членове: 1. Светлозар Милчев Донев. 
       2. Велико Димитров Великов. 
2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на 

Общинския съвет по приетите с Решение № 1 процедурни правила. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Давам думата на Председателя на Комисията за избор на Председател 
на Общинския съвет. 

 

Пламен Лашев – Председател на Комисията за избор на 

„Председател на общинския съвет”: 

 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”. 

 

1. Драгомир Дамянов – Коалиция от партии „Единни за Община 

Две могили”: 

Коалиция от партии „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. 

2. Боян Симеонов – ПП „ГЕРБ”: 
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ПП „ГЕРБ” предлага за Председател на Общинския съвет да бъде 
избрана Христина Ефтимова. 

3. Димитър Димитров – ПП „БСП”: 

ПП „БСП” предлага за Председател на Общинския съвет да бъде 
избрана Татяна Василева. 

4. Микерям Адям – ПП „ДПС”: 

ПП „ДПС” предлага за Председател на Общинския съвет да бъде 
избрана Айлин Юсеинова. 

 

Пламен Лашев – Председател на Комисията за избор на 

„Председател на общинския съвет”: 

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.  
 

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. 
 

Пламен Лашев – Председател на Комисията за избор на 

„Председател на общинския съвет”: 

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. 
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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 5 гласа. 
3.3.2. Христина Димитрова Ефтимова е получила 4 гласа. 
3.3.3. Татяна Димитрова Василева е получила 4 гласа. 
3.3.4. Айлин Реджеб Юсеинова е получила 4 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 Правилника 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. Обявява, че при проведеното първо гласуване за избор на 
„Председател на Общинския съвет” в Община Две могили, област Русе, няма 
избран такъв, тъй като кандидатите получиха, както следва: 

1.1. Байчо Петров Георгиев – 5 гласа; 
1.2. Христина Димитрова Ефтимова – 4 гласа; 
1.3. Татяна Димитрова Василева – 4 гласа; 
1.4. Айлин Реджеб Юсеинова – 4 гласа. 
2. Насрочва провеждането на повторен избор на „Председател на 

Общинския съвет”. 
 

Пламен Лашев – Председател на Комисията за избор на 

„Председател на общинския съвет”: 

Пристъпваме към изготвяне на нова бюлетина и нейното разпечатване 
и провеждане на повторен избор.  
 

Комисията утвърждава образец на бюлетината с имената на 

четиримата кандидати, тъй като Христина Ефтимова, Татяна Василева и 

Айлин Юсеинова имат еднакъв брой гласове. Утвърждава и образец на плик. 

Разпечатват се бюлетините.  
 

Комисията е готова да проведе повторен избор за „Председател на 
Общинския съвет”. Затова, пристъпваме към гласуване.  
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Като си чуете името, елате при нас, за да получите една бюлетина и 
един празен непрозрачен плик. Гласувайте на определеното за целта място. 
Направете своя избор. Сложете бюлетината в плика и ги пуснете в тази 
кутия. След това се подпишете 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 някой от общинските съветници който да не е разбрал как ще 

протече повторното гласуване за избор 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. 
 

Пламен Лашев – Председател на Комисията за избор на 

„Председател на общинския съвет”: 

Обявявам повторното гласуване 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 5 гласа. 
3.3.2. Христина Димитрова Ефтимова е получила 4 гласа. 
3.3.3. Татяна Димитрова Василева е получила 4 гласа. 
3.3.4. Айлин Реджеб Юсеинова е получила 4 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 Правилника за организацията и 
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 4 
 

1. Обявява, че при проведеното повторно гласуване за избор на 
„Председател на Общинския съвет” в Община Две могили, област Русе, няма 
избран такъв, тъй като кандидатите получиха, както следва: 

1.1. Байчо Петров Георгиев – 5 гласа; 
1.2. Христина Димитрова Ефтимова – 4 гласа; 
1.3. Татяна Димитрова Василева – 4 гласа; 
1.4. Айлин Реджеб Юсеинова – 4 гласа. 
2. Насрочва нова процедура за избор на „Председател на Общинския 

съвет”, която ще започне след един час от този момент, с цел провеждане на 
консултации между политическите партии и коалиции за разрешаване на 
въпроса за избора на „Председател на Общинския съвет”. 
 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

Обявявам един час почивка. Заседанието ще започне в 12.10 часа. 
 

 Уважаеми господин Кмете, 
Уважаеми общински съветници, 

 Гости, дами и господа, часът е 12.10.  
Продължава първото заседание на Общинския съвет. Разглеждаме 

трета точка от приетия дневен ред, а именно: Избор на Председател на 
Общинския съвет. 

Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да 
направят предложенията си за избор на „Председател на Общинския съвет”. 

 

1. Драгомир Дамянов – Коалиция от партии „Единни за Община 

Две могили”: 

Коалиция от партии „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. 

2. Боян Симеонов – ПП „ГЕРБ”: 

ПП „ГЕРБ” предлага за Председател на Общинския съвет да бъде 
избрана Христина Ефтимова. 

3. Димитър Димитров – ПП „БСП”: 

ПП „БСП” предлага за Председател на Общинския съвет да бъде 
избрана Татяна Василева. 

4. Микерям Адям – ПП „ДПС”: 

ПП „ДПС” предлага за Председател на Общинския съвет да бъде 
избрана Айлин Юсеинова. 

 

Пламен Лашев – Председател на Комисията за избор на 

„Председател на общинския съвет”: 
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След като няма други предложения за избор на „Председател на 
Общинския съвет”, предлагам да преминем към следващата част от 
процедурата. 

Пристъпваме към изготвяне на бюлетината за избора и нейното 
разпечатване. Имайте малко търпение. 

 

Комисията утвърждава образец на бюлетината с имената на 

издигнатите кандидати и плик. Разпечатват се бюлетините.  
 

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 някой от общинските съветници който да не е разбрал как ще 

протече гласуването за избор 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. 
 

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 5 гласа. 
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3.3.2. Христина Димитрова Ефтимова е получила 4 гласа. 
3.3.3. Татяна Димитрова Василева е получила 4 гласа. 
3.3.4. Айлин Реджеб Юсеинова е получила 4 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 Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 5 
 

1. Обявява, че при проведеното трето гласуване за избор на 
„Председател на Общинския съвет” в Община Две могили, област Русе, няма 
избран такъв, тъй като кандидатите получиха, както следва: 

1.1. Байчо Петров Георгиев – 5 гласа; 
1.2. Христина Димитрова Ефтимова – 4 гласа; 
1.3. Татяна Димитрова Василева – 4 гласа; 
1.4. Айлин Реджеб Юсеинова – 4 гласа. 
2. Насрочва нова процедура за избор на „Председател на Общинския 

съвет”. 
 
Пламен Лашев – Председател на Комисията за избор на 

„Председател на общинския съвет”: 

Пристъпваме към изготвяне на нова бюлетина и нейното разпечатване 
и провеждане на повторен избор.  
 

Комисията утвърждава образец на бюлетината с имената на 

четиримата кандидат, тъй като Христина Ефтимова, Татяна Василева, 

Айлин Юсеинова имат еднакъв брой гласове. Утвърждава и образец на плик. 

Разпечатват се бюлетините.  
 

Комисията е готова да проведе повторен избор за „Председател на 
Общинския съвет”. Затова, пристъпваме към гласуване.  

Като си чуете името, елате при нас, за да получите една бюлетина и 
един празен непрозрачен плик. Гласувайте на определеното за целта място. 
Направете своя избор. Сложете бюлетината в плика и ги пуснете в тази 
кутия. След това се подпишете 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. 
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Има ли някой от общинските съветници който да не е разбрал как ще 
протече повторното гласуване за избор 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. 
 

Пламен Лашев – Председател на Комисията за избор на 

„Председател на общинския съвет”: 

Обявявам повторното гласуване 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 5 гласа. 
3.3.2. Христина Димитрова Ефтимова е получила 4 гласа. 
3.3.3. Татяна Димитрова Василева е получила 4 гласа. 
3.3.4. Айлин Реджеб Юсеинова е получила 4 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 Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 6 
 

1. Обявява, че при проведеното четвърто гласуване за избор на 
„Председател на Общинския съвет” в Община Две могили, област Русе, няма 
избран такъв, тъй като кандидатите получиха, както следва: 

1.1. Байчо Петров Георгиев – 5 гласа; 
1.2. Христина Димитрова Ефтимова – 4 гласа; 
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1.3. Татяна Димитрова Василева – 4 гласа; 
1.4. Айлин Реджеб Юсеинова – 4 гласа. 
2. Насрочва нова процедура за избор на „Председател на Общинския 

съвет”, която да се проведе като точка първа в следващото редовно заседание 
на Общинския съвет. 

 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

 Колеги, съгласно приетите процедурни правила за избор на 
„Председател на Общинския съвет” след проведени четири тура на гласуване 
следва да преустановим работата си по тази точка и да преминем към 
следващата точка от дневния ред. 

Има ли други предложения? 
 Няма. 

Предлагам да преминем към четвърта точка от дневния ни ред. 
 

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: 
 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

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 4 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. 

Няма. 
 

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. Драгомир Дамянов – Коалиция от партии „Единни за Община 

Две могили”: 

Коалиция от партии „Единни за Община Две могили” предлага Байчо 
Петров Георгиев за член на Временната комисия за изработване на проект за 
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

2. Боян Симеонов – ПП „ГЕРБ”: 

ПП „ГЕРБ” предлага Светлозар Милчев Донев за член на Временната 
комисия, а ако не възразявате и за неин председател. 

3. Димитър Димитров – ПП „БСП”: 

ПП „БСП” предлага Татяна Димитрова Василева за член на Временната 
комисия. 
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4. Микерям Адям – ПП „ДПС”: 

ПП „ДПС” предлага Юсеин Ахмедов Юсеинов за член на Временната 
комисия. 

 

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 Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 7 
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: Светлозар Милчев Донев. 
Членове:  1. Байчо Петров Георгиев. 
  2. Татяна Димитрова Василева 
  3. Юсеин Ахмедов Юсеинов. 
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. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Светлозар Донев – Общински съветник: 

Тъй като няма избран Председател на Общинския съвет, предлагам г-н 
Лашев да подготви и да свика следващото заседание на Общинския съвет. , 
но това да не е по късно от края на месец ноември. 
 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Съгласна съм с предложението на г-н Донев, но това заседание да не е 
по късно от края на месец ноември. 

 

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 Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 8 
 

1. Възлага на Пламен Петков Лашев да организира и насрочи 
провеждането на второто заседание на Общинския съвет, което да се проведе 
до края на месец ноември 2011 г. 
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Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 Стоян Гецов – Общински съветник: 

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

 

Протоколът е изготвен на 07.11.2011 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 158. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
 
МИ/МИ 

         Председателстващ Общинския съвет – Две могили:  

     
________________________ (Стоян Георгиев Гецов) 


