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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 
 

№ 2 
 

Днес, 25 ноември 2011 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, се проведе второто заседание на VІ – тия Общински съвет – Две 

могили. 
Стоян Гецов – Общински съветник: 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Уважаеми господин Кмете на Община Две могили, 

 Уважаема госпожо Председетел на Общинската избирателна комисия, 

 Уважаеми гости, 

Дами и господа, 
 

 Преди да преминем към съществената част от нашата работа, искам да 

дам думата на Зам. – председателя на Общинската избирателна комисия, 

която да обяви тяхно решение. 

Атанаска Димова – Зам. – председател на Общинската избирателна 

комисия в град Две могили: 

Като Зам. – председател на Общинската избирателна комисия в град 

Две могили обявявам взето от нас решение за избор на общински съветник на 

мястото на Айлин Реджеб Юсеинова от ПП “ДПС”, както следва: 

1. С решение № 130/04.11.2011 г. обявяваме за избран за общински 

съветник лицето Айдън Сабриев Карамехмедов: 
 

Следва общинският съветник да положи предвидената в член 32, 

алинея 1 от ЗМСМА клетва устно и подпише клетвена декларация.  

За целта, ще помоля г-н Карамехмедов да дойде до мен, да слуша какво 

казвам и да повтаря след мен – ясно и високо. 
 

Председателят на Общинската избирателна комисия започва да чете 

клетвата, а г-н Карамехмедов – я повтаря. 
 

"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 
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и да работя за тяхното благоденствие." 
 

 ЗАКЛЕХ СЕ! 
 

Моля общинския съветник Айдън Сабриев Карамехмедов да 

удостовери полагането на клетвата си с подписването на клетвената 

декларация. 

Г-н Карамехмедов отива при Председателя на Общинската 

избирателна комисия и подписва предварително подготвената клетвена 

декларация. 
 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

На 2-тото редовно заседание на Общинския съвет в Община Две 

могили, от общо 17 общински съветника, присъстват 17. 

 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на 

Община Две могили, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 
  

Стоян Гецов – Общински съветник: 

Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително 

обявения проект за дневен ред на настоящото редовно заседание. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Нашата Коалиция от партии „Единни за Община Две могили” предлага 

точка 6 от дневния ред, а именно докладна записка с вх. № 453 да 

отпадне.Основанията ни за това са, че независимо, че докладната записка е с 

входящ номер от 18.11.2011 г. тя пристигна в канцеларията на Общинския 

съвет едва вчера и аз лично се запознах с нея тази сутрин. В решението не 

става ясно тези два масивни трафопоста, които са описани в докладната ще се 

предават ли на Е.ОН? Към тези 10 броя мачтови трансформаторни постове 

ще се включват ли и тези два. Единият масивен трафопост в акта за общинска 

собственост пише, че е с площ от 245 кв.м., а релно той е с площ от 45 кв. м. 

Имота е записан с идентификатор № 20184.1.2884, а реално има една единица 

накрая и имотът става с идентификатор № 20184.1.2884.1. тъй като няма 

оформени комисии, не е удачно да се приема сега такова решение без 

предварително докладната да е разгледана от съответната комисия. 

Николай Христов – Кмет на Общината: 

Крайният срок за прехвърлянето на тези съоръжения е 09.12.2011 г. ъй 

като сме притиснати от времето работим усилено за установяване на 

собствеността на имотите. 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Двата масивни трафопоста даваме ли ги и тях, защото в самото 

решение ги няма записани? 

Николай Христов – Кмет на Общината: 
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Да, даваме 10 мачтови и тези два допълнително. Оттеглям докладната 

записка за разглеждане на днешното заседание. Същата ще бъде внесена на 

следващото заседание, след като бъдат изяснени тези въпроси. 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Има компромисен вариант. Може да бъде насрочено извънредно 

заседание и да спазим сроковете, които ни притискат. Все пак става въпрос за 

Две могили. 

Радослав Радев – Общински съветник: 

Аз искам да попитам кое налага прехвърлянето на тези съоръжения? 

Николай Христов – Кмет на Общината: 

Това се налага, тъй като съгласно § 4, ал. 1 на Преходните и 

заключителни разпоредби на Закон за енергетиката, енергийните обекти и 

съоръжения, представляващи елементи от съответната разпределителна 

мрежа, които към момента на влизането в сила на закона трябва да бъдат 

собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на 

трети лица, се изкупуват от съответното разпределително предприятие в 

зависимост от принадлежността на обекта към мрежите в 8-годишен срок от 

влизането в сила на закона. Крайният срок за това е 09.12.2011 г. 

Боян Симеонов – Общински съветник: 

Аз предлагам точка 2 от дневния ни ред също да отпадне, тъй като 

комисията, която избрахме беше незаконна. Председател на комисията 

трябваше да бъде Председателят на Общинския съвет, а към него момент ние 

нямахме избран такъв. 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 

По отношение на точка 2 от дневния ни ред в самата докладна записка 

е записано предложение за приемане на правилник по сега действащия 

правилник. Така или иначе ние сега няма да приемем правилника на две 

четения, а само на първо четене. Смятам, че комисията не е незаконна, само 

защото не е оглавявана от Председателя на Общинския съвет. Предлагам 

след като изберем Председател на Общинския съвет, правилника да бъде 

разгледан отново и да бъде приет на второ четене. 

Светлозар Донев – Общински съветник: 

Съгласен съм с казаното от г-н Георгиев. На практика комисията се 

сабира три пъти и разработи правилник. Редно е, обаче Председател на тази 

комисия да бъде самият Председател на Общинския съвет и аз предлагам, 

след като ще има извънредно заседание да сформираме комисия в нов състав, 

като неин председател бъде съответно новоизбраният Председател на 

бщинския съвет. Комисията ще може да работи върху това, което е 

направено досега. Подкрепям предложението на г-н Симеонов. 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз подкрепям моето предложение. 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

Колеги, има направени две предложения, относно т. 2 от дневния ни 

ред, а именно: 

Първо – да бъде оттеглена точка втора от дневния ред, което предложи 

Общинският съветник Боян Симеонов. 
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Второ – точка втора от дневния ред да бъде разгледана на настоящото 

заседание, като правилникът се приеме само на първо четене, по 

предложение на Общинският съветник Байчо Георгиев. 

Моля да гласувате с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Със 7 (седем) гласа „За”, 10 (десет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението на г-н Симеонов не се приема. 
 

Предлагам точка 2 от дневния ни ред да остане, а точка 6 да отпадне 

като точка 7 стане съответно точка 6. 

Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния 

ни ред?  

Няма.. 

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

дневен ред на настоящото извънредно 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. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Временната комисия по 

Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 447/18.11.2011 г., 

относно: Приемане на правилник за организацията и дейността на 

общинския съветн, неговите комисии и взаимодейсгтвието му с общинската 

администрация. 

Докладва: Светлозар Донев – Общински съветник. 

3. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 448/18.11.2011 г., 

относно: Прекратяване изплащането на възнаграждението на Общински 

съветник. 

Докладва: Пламен Лашев – Общински съветник. 

4. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 449/18.11.2011 г., 

относно: Определяне представител на Общинския съвет в Община Две 

могили в Областния съвет за развитие на Област Русе. 

Докладва: Пламен Лашев – Общински съветник. 

5. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 452/18.11.2011 г., 

относно: Прекратяване изплащането на възнаграждението на Общински 

съветник. 

Докладва: Пламен Лашев – Общински съветник. 

6. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Председател на Временната комисия по Избор на 

„Председател на Общинския съвет”: 

Колеги, на 04.11.2011 година приехме процедурни правила за избор на 

„Председател на Общинския съвет”, които ще ви зачета отново. Те се 

съдържат в Правилника 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. 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 
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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 

бъде точка първа от дневния ред на следващото заседание на общинския 

съвет. 

Това са процедурните правила, моля да направите своите предложения 

за избор на „Председател на Общинския съвет”.  

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

Две могили”: 

На предишното заседание на Общинския съвет за Председател на 

Общинския съвет нашата Коалиция от партии предложи Байчо Георгиев. И 

на четирите тура неговата кандидатура не беше избрана, затова сега 

Коалиция от партии „Единни за Община Две могили” предлага за 

Председател на Общинския съвет да бъде избран Пламен Петков Лашев.  

2. Боян Симеонов – ПП „ГЕРБ”: 

ПП „ГЕРБ” поддържа предложението си за Председател на Общинския 

съвет да бъде избрана Христина Димитрова Ефтимова. 

3. Татяна Василева – ПП „БСП”: 

ПП „БСП” предлага за Председател на Общинския съвет да бъде 

избрана Татяна Василева. 

4. Айдън Карамехмедов – ПП „ДПС”: 

ПП „ДПС” този път няма да издига кандидатура. 
 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

В такъв случай трябва да изберем нови членове на комисията за избор 

на „Председател на Общинския съвет”, тъй като г-н Лашев е предложен за 

такъв от Коалиция от партии „Единни за Община Две могили” и не може да 

взема участие в работата на комисията.  

Моля за вашите предложения. 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

ПП „ДПС” предлага за член на комисията Микерям Адям, а Светлозар 

Донев да стане председател. 

Стоян Гецов – Общински съветник: 

Колеги, въз основа направеното предложение, 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: Светлозар Милчев Донев. 

Членове: 1. Микерям Кадир Адям. 

       2. Велико Димитров Великов. 

2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на 

Общинския съвет по приетите с процедурни правила. 
 

По първа 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  

№ 9 
 

1. Избира Комисия за избор на Председател на Общинския съвет – Две 

могили в състав: 

Председател: Светлозар Милчев Донев. 

Членове: 1. Микерям Кадир Адям. 

       2. Велико Димитров Великов. 

2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на 

Общинския съвет по приетите с 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. 
 

Светлозар Донев – Председател на Комисията за избор на 

„Председател на общинския съвет”: 

След като политическите партии и коалиции направиха своите 

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. 
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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. 
 

Светлозар Донев – 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. 

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. Пламен Петков Лашев е получил 5 гласа. 

3.3.2. Христина Димитрова Ефтимова е получила 11 гласа. 

3.3.3. Татяна Димитрова Василева е получила 1 глас. 
 

 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  
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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 10 
 

1. Избира с 11 глаза „За” Христина Димитрова Ефтимова за 

Председател на Общинския съвет в Община Две могили. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Искам да изкажа своите благодарности към всички, които ми гласуваха 

това доверие. Убедена съм, че ще осъществя едно много добро ръковоство на 

Общинския съвет, за да може приема решения, които ще са в полза на 

гражданите в Общината. Ще работя отговорно и спазвайки Законите на 

Република България. Няма да имам работно време, защото за проблемите на 

гражданите няма работно време. Ще бъда много щастлива ако в рамките на 

правомощията си успея да помогна на хората да си разрешат проблемите. 

Човек на дела съм, не умея да говоря много. Искам да пожелая на всички 

ползотворна работа. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 447/18.11.2011 г., 

относно: Приемане на правилник за организацията и дейността на 

общинския съветн, неговите комисии и взаимодейсгтвието му с общинската 

администрация. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – Общински съветник. 

Предлагам отново да се прегласува решението за избор на Временна 

комисия, която да работи за изработването на правилник на Общинския 

съвет, като се ползва това, което е разработено до този момент.  

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз предлагам Председателят на Общинския съвет – г-жа Ефтимова да 

бъде избрана за Председател на комисията, а г-н Донев да стане неин член. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник. 

Аз си оттеглям докладната записка. Нека правилника се разгледа и се 

приеме на следващото заседание на Общинския съвет, след като си изберем 

нова комисия, която ще работи по него. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник. 

В точка „Разни” можем да изберем комисията. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 448/18.11.2011 г., 

относно: Прекратяване изплащането на възнаграждението на Общински 

съветник. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Постъпила е ддокладна записка с вх. № 448/18.11.2011 г. във връзка с 

постъпило заявление от общинския съветник Драгомир Дамянов Драганов с 

вх. № 446/17.11.2011 г., в което заявява желанието си да се прекрати 
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полагащото му се възнаграждение като общински съветник. Иска същото да 

му бъде прекратено от 04.11.2011 г. яма нищо незаконно, затова предлагам да 

гласуваме.  

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка със Заявление с вх. № 446/17.11.2011 г. и Докладна записка с 

вх. № 448/18.11.2011 г., прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 11 
 

1. Дава съгласие да бъде прекратено изплащането на възнаграждението 

на Общинския съветник Драгомир Дамянов Драганов с ЕГН 5808225383, 

живеещ в град Две могили, област Русе, на улица „Орлова чука” № 6, 

считано от 04.11.2011 г. 

 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 449/18.11.2011 г., 

относно: Определяне представител на Общинския съвет в Община Две 

могили в Областния съвет за развитие на Област Русе. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Докладната записка е с вх. № 449/18.11.2011 г. и става въпрос за 

определяне на представител на Общинския съвет в Община Две могили в 

бластния съвет за развитие, съгласно регламентираното в чл. 22, ал. 2 от 

Закона за Регионалното развитие. Насрочено е заседание на съвета за 06 

декември 2011 година, което налага новоизбрания Общински съвет да 

приеме решение. Предлагам за представител да бъде определена г-жа 

Христина Ефтимова. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 

ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Областните съвети за развитие, чл. 63, ал. 
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3, пр. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, писмо с изх. № 3700-01/10 от 15.11.2011 г. на Областен 

управител на Област Русе и Докладна записка № 449/18.11.2011 г., прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 12 
 

1. Определя за свой представител от Общинския съвет в Община Две 

могили в Областния съвет за развитие на Област Русе – Христина Димитрова 

Ефтимова – Председател на Общинския съвет. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет да изпрати препис от 

решението на Областния управител на Област Русе. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 452/18.11.2011 г., 

относно: Прекратяване изплащането на възнаграждението на Общински 

съветник. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Общински съветник. 

Тази докладна записка е идентична с предходната. Отново става въпрос 

за прекратяване изплащането на възнаграждение на Общински съветник, въз 

основа на подадено от него заявление с вх. № 451/18.11.2011 г. Става въпрос 

за съветника Боян Симеонов, който е заявил желанието си да му се прекрати 

полагащото му се възнаграждение като общински съветник. Иска същото да 

му бъде прекратено от 04.11.2011 година до 30.06.2012 година включително.  

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета 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, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка със Заявление с вх. № 451/18.11.2011 г. и Докладна записка с 

вх. № 452/18.11.2011 г., прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 13 
 

1. Дава съгласие да бъде прекратено изплащането на възнаграждението 

на Общинския съветник Боян Симеонов Иванов с ЕГН 5508115404, живеещ в 

град Две могили, област Русе, на улица „Филип Тотю” № 5, считано от 

04.11.2011 г. до 30.06.2012 г. включително. 
 

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

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

6. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Христина Ехтимова – Председател на Общинския съвет, каза: 

Колеги, моля партиите и коалициите да направят своите предложения 

за избор на временна комисия за изготвянето на проект на Правилник № 1 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 за член 

на комисията Пламен Петков Лашев.  

2. Боян Симеонов – ПП „ГЕРБ”: 

ПП „ГЕРБ” предлага Светлозар Донев за член на комисията.  

3. Татяна Василева – ПП „БСП”: 

ПП „БСП” предлага за член на комисията Татяна Василева. 

4. Мехмед Чолаков – ПП „ДПС”: 

ПП „ДПС” предлага Айдън Карамехмедов за член на комисията. 
 

Христина Ехтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, въз основа на направените предложения, 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  

№ 14 
 

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: Христина Димитрова Ефтимова. 

Членове:  1. Пламен Петков Лашев. 

2. Светлозар Милчев Донев. 

  3. Татяна Димитрова Василева 

  4. Айдън Сабриев Карамехмедов. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Светлозар Донев – Общински съветник: 

Има три причини, поради които сега правя това изявление тук пред вас: 

едната е като бивш Общински съветник, другата е като настоящ Общински 
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съветник и третата е като Директор на ПГСС „К.А.Тимирязев” – град Две 

могили. 

В стария Общински съвет на една от сесиите се разгледа докладна 

записка касаеща статута на ПГСС „К.А.Тимирязев” – град Две могили. 

Присъствах на национален съвет на Директорите на такива гимназии по 

селско стопанство. От 100 училища в България само два Общински съвета са 

гласували „За” тези училища да станат общински. В момента 

Министерството на земеделието и храните е в тежко състояние и затова 

искат преструктуриране. Необходимо е да се направи преценка дали 

Общината може да поеме и да подпомага такова училище и дали в 

действителност има нужда от такова училище на нашата територия. Моето 

становище е да не се приема такова решение, нека училището си остане на 

държавна издръжка. 

Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам да помоля Кмета на Общината да ни запознае накратко със 

своя екип, с който мисли да работи. Дали този екип е сформиран в резултат 

на лично решение или е въз основа на решение взето от партията. Когато 

назначавахте кметските наместници в селата Острица, Широково и Пепелина 

искахте ли мнението на жителите на населеното място? С кметския 

наместник на село Острица – Лена Добрева дълги години имахме проблеми 

със събираемостта на задълженията, които тя имаше към Общината. С нея 

имаме сключен договор и от 10 години тя не си е плащала наема. Проведохте 

ли среща с жителите на село Острица да ги попитате те какво мислят? А тези 

села им беше отнето правото да си избират сами управниците. 

Николай Христов – Кмет на Общината: 

Екипа, с който възнамерявам да работя е: за ВрИД Секретар на Община 

съм назначил Мариета Петрова. Всички я познавате, тя е дългогодишен 

служител на Общината, с юридическо образование. За зам. – кмет на Община 

Две могили съм назначил Кремена Любенова, която ще отговаря за 

европейските въпроси и екологията. Ще има и втори зам. – кмет, който ще 

отговаря за чистотата и строителството на територията на Общината. 

Кметския наместник на селата Широково и Пепелина е Радко Тодоров 

Радков, с висше образование, живее в село Широково и жителите и на двете 

села го познават и са съгласни той да им е кметски наместник. 

За село Острица съм назначил Лена Добрева Иванова, която беше 

помолена да си погаси предварително всички данъчни задължения към 

Общината. Още в понеделник тя ми представи вносна бележка, след което с 

тази сума платихме горивото за отоплението на децата в ЦДГ. 

Хората не са политически назначени, аз съм им гласувал доверие. 

За село Могилино ВрИД кметски наместник е изпълнителя по 

бюджета, който ще го натоварим след време със задачата Кметски наместник 

на с. Могилино. 

Освен това искам съвсем накратко да ви запозная с икономическото 

състояние на Общината към 30.10.2011 г. 
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Задълженията на Община Две могили към 30.10.2011 г. са в размер на 

425 044 лева в т. ч. от местни дейности – 394 330 лева и 30 714 лева от 

държавни дейности.  

По видове разходите се подразделят – ел. енергия, вода и горива 42 839 

лева, външни услуги 143 177 лева, капиталови разходи 107 301 лева, като от 

тях 22 674 лева са по проекти за енергийна ефективност в образованието, 

други разходи за издръжка 131 727 лева. Значителен е размерът на 

задълженията за хранителни продукти 91 228 лева. На „Пътинженеринг” 

ООД дължим 87 587 лева за ремонт на улици. Неразплатени разходи за 65 

314 лева са задължения от стари години. От общия размер на задълженията 

141 374 лева са на второстепенните разпоредители в Общината. 

По Решение № 735 от 05.08.2010 г на Общински съвет Общината е 

сключила договор със “СИБАНК” АД за предоставяне на кредит за 

финансиране разходите по проекти в процес на реализация в размер на 550 

000 лева главница със 6% годишна лихва и краен срок на погасяване 

30.04.2012 г. Към 30.10.2011 г. Общината е усвоила 550 000 лева и е погасила 

323 151 лева. Изплатената лихва е в размер на 16 224 лева. Състоянието на 

дълга е 226 849 лева. През м. ноември частично сме погасили 32 956 лева. 

Заемът е обезпечен с очакваните възстановени средства по проекти, както 

следва: ОПАК 50 000 лева, Програма ЛИДЕР 30 000 лева, Трансгранично 

сътрудничество 175 000 лева. 

Предоставения безлихвен заем от ПУДООС на Общината  по Договор 

№ 6914 от 14.03.2009 г в размер на 185 608.80 лева. Изплащането започва от 

м. март 2011 г. Към настоящия момент сме погасили 41 244 лева. Срокът за 

погасяване на заема е м. февруари 2014 г. 

По Решение № 762 от 27.09.2010 г. на Общински съвет Две могили е 

изтеглен временен безлихвен заем от набирателната сметка в размер на 80 

000 лева. Към настоящия момент остават за възстановяване 48 000 лева със 

срок на погасяване 30.11.2011 г. В набирателната сметка се очакват още 13 

889 лева от АДО – възстановяване на разходи по проект „Ремонт и 

оборудване на педиатричен кабинет”. 

Просрочените вземания на общината към 30.10.2011 г. са в размер на 

99 790 лева. Това са суми от изтекли и неспазени договорни срокове за наем 

на общинско имущество – 16 835 лева и просрочен заем на общинска фирма 

„Черни лом 2008” ЕООД Две могили – 79 849 лева, ел. енергия и вода на 

ползватели – 3 106 лева, като в т. ч. на фирма “Черни лом 2008” ЕООД – 

1 975.28 лева, Медицински център ІІ “Руриком” Русе – 296.22 лева, ЕТ 

”Мелба” Т. Янкова – 726.85 лева, АПИДП-ИП Д-р Христова – 107.66 лева. 

По признак на срочност се подразделят на дългосрочни – 51 667 лева и 

текущи 48 123 лева.  

На основание Решение № 558 от 20.11.2009 г. на Общински съвет Две 

могили е отпуснат временен безлихвен заем на общинаска фирма „Черни лом 

2008” ЕООД – Две могили в размер на 221 728 лева. Към момента са 

погасени 70 952 лева. Не се изпълнява погасителяния план. Заемът не се 

обслужва повече от една година. 
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Във всеки следващ период ще получавате такава подробна информация 

за състоянието на Общината. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

 Имате ли вие някакви въпроси? 

 Няма. 
 

 Поради изчерпване на дневния ред, закривам второто заседание на VІ – 

тия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Протоколът е изготвен на 28.11.2011 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 158. 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 

 

МИ/МИ 

                    Председател Общински съвет – Две могили:  

     
__________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


