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ОБ ЩИН А  ДВ Е  М ОГИЛИ•  ОБ ЛАСТ  Р УСЕ  
 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. № 3 

П Р О Т О К О Л 

№ 21 
 

Днес, 06 февруари 2013 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

конферентната зала, започна двадесетото редовно заседание на VІ– тия Общински съвет – 

Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  

 Тя съобщи, че на него присъстват 17 (седемнадесет) общински съветника. 

 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, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Димитър Димитров – зам.-кмет на 

Общината, Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, всеки от Вас е запознат с проекта за дневен ред, но искам да направя 

предложение т. 2 от него да отпадне, тъй като сме допуснали техническа грешка. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз искам да направя предложение да отпадне също така и т. 1. Мотивите ми за това 

предложение са, че ако е трябвало да се внесе такава Докладна записка, то би следвало да 

е от името на Кмета на Общината, а не от Председателя на Общинския съвет. Кметът на 

Общината е лицето, което е упълномощено от Общинския съвет да представлява Община 

Две могили в това Регионално сдружение за управление на отпадъците „Янтра – Лом 

2008”. Това Сдружение е юридическо лице с нестопанска цел, в което има управляващи 

органи, а това са Общото събрание, Управителния съвет и Изпълнителния директор. 

Председател на Управителния съвет е г-н Келерджиев – кмет на Община Бяла, а членове 

са г-н Христов – кмет на Община Две могили и ....... 

Всички ние можем да подкрепим предложеният ни проект на решение, но това 

може да стане само и единствено след внасяне на Докладна записка от Кмета на 

Общината. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Съгласна съм с всичко, което казахте г-н Чолаков. В момента аз съм Ви 

предложила за разглеждане Докладна записка, която не касае Сдружението, а касае 

Споразумението за партньорство и подписаният Договор за безвъзмездна финансова 

помощ за изграждането на депото, който е подписан от г-н Келерджиев. Бенефициет на 

проекта е Община Бяла, а Общините Две могили, Борово, Ценово, Опака и Полски 

Тръмбеш и Регионалното сдружение за управление на отпадъците „Янтра – Лом 2008” са 

партньори. Тъй като е допусната една огромна грешка от страна на г-н Келерджиев и при 

подписването на договора съгласно писмо с изх. № 08-00-4388 от 26.11.2012 г. за 

подписване на договора между водещата община и всички общини партньори и МОСВ, 

където е трябвало да присъстват всички кметове на общини или ако не присъстват е 

трябвало всички кметове да упълномощят г-н Келерджиев за подписването на договора. 

Г-н Келерджиев приема варианта да подпише договора без присъствието на всички 

кметове на общини партньори на проекта, като е упълномощен за това. Такова решение за 

упълномощаване на Кмета на Община Две могили, да преупълномощи г-н Келерджиев за 

подписване на договора, обаче Общински съвет – Две могили не е вземал. Решение на 

Общински съвет Две могили е взето единствено когато е упълномощен тогавашния Кмет 



 

 2

на Община Две могили – Драгомир Дамянов за подготовка и подписване на документите 

за участие на Общината в проекта. 

Тази грешка е допусната не само при нас, а във всички общини партньори по 

проекта. Решението, което трябва да вземем в частта на т. 7, 8 и 9 е решение постфактум, с 

което избягваме алармирането за грешката МОСВ и по-горни инстанции. 

В споразумението подпосано от всички общини на стр. 8 пише така: „Всеки 

партньор се задължава да участва в изпълнението на проекта и в частност при излъчване 

на представител за участие в състава на комисии за провеждане на процедура за 

обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта, след писмено уведомление от 

водещия партньор.” 

Аз искам да попетам кой от Община Две могили е представителя в състава на 

комисията за провеждане на процедура за обществени поръчки, свързани с изпълнението 

на проекта? 

Всички останали 6 Общини приеха такова решение, остана само Община Две 

могили и аз мисля, че като съвестни граждани и общински съветници трябва да гласуваме 

това решение. Съгласна съм, че тази докладна записка трябваше да бъде внесена много 

по-рано и това, което получава г-н Келерджиев трябва да го получаваме и ние. 

Разбирате ли, че при неизпълнение на договора Община Две могили ще плаща 

много големи санкции. Аз исках от г-н Христов да се запозная с договора, но така и не го 

получих от него. 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз също се запознах много подробно с цялата документация по проекта за 

изграждане на депото. Наистина има допуснати грешки от страна на водещата община. 

Разбрах също, че вече са назначени хора по изпълнението на проекта, но това трябва да 

стане след като всяка община предложи свой член, който да участва в екипа по 

изпълнението на проекта. Но пак казвам, ако решението ни трябва да е законосъобразно, 

то би било редно докладната записка да бъде внесена за разглеждане от общинския съвет 

от Кмета на Общината. Само Кмета е отговорник и само той може да предложи кое лице 

от общинската администрация да вземе участие в проекта. Смятам, че по този начин 

отнемаме правомощията на кмета на общината. 

Боян Симеонов – Общински съветник: 

В момента ние не отнемаме правомощията на Кмета, напротив ние поправяме вече 

направената грешка. Дали е бил подведен или не, факт е, че има допусната грешка. С тази 

грешка само при едно евентуално разгласяване има опасност договорът да бъде развален и 

ние ще плащаме санкции дълги години напред. Ако г-н Христов не е съгласен с 

предложението Хюлия Севдалиева да вземе участие нека предложи друг човек. 

Съгласно споразумението ние трябва да определим човек, който да участва в 

комисията при отварянето на общинствените поръчки. С тази докладна записка ние 

предлагаме Байчо Георгиев да участва в комисията, защото е компетентен юрист и е 

наясно с проекта от дълго време. И за да не стане голям гаф сега с настоящия проект на 

решение упълномощаваме постфактум Кмета на Общината за изпълнение на сключения 

договор. 

Пламен Лашев – Общински съветник: 

Това решение наистина трябваше да се вземе много бързо и ние вчера правихме 

заседание на Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”, на което беше поканен и г-н Христов, но за съжаление той бе ангажиран 

и не успя да присъства. В момента всички ние общински съветници проявяваме 

заинтересованост, за това, че Общинското ръководство се е забавило във своите действия. 

И ако това депо не се реализира, искам да ви кажа, че другото депо в областта се намира в 

Николово. Ако е необходимо г-н Кмете, сменете хората, които са предложени да вземат 

участие в проекта, но нека решението да се вземе именно днес. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
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Колеги, предлагам да гласуваме направените предложения. 

Който е съгласен с предложението т. 2 да отпадне за разглеждане от дневния ред на 

настоящото заседание, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали 

се” предложението се приема. 
 

Който е съгласен с така направените промени по проекта за дневен ред, като от 

него отпадне за разглеждане т. 2, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

С 8 (осем) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържали се” 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Чолаков т. 1 да отпадне за разглеждане от 

дневния ред на настоящото заседание, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 6 (шест) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържали се” 

предложението не се приема. 

Николай Христов – Кмет на Общината:  
След всичко, което се каза до сега, искам да кажа, че не е необходимо да се бърза 

толкова много. Както каза и г-жа Ефтимова има писмо от МОСВ, в което се казва, че 

договорът за безвъзмездна финансова помощ трябва да се подпише както от Община Бяла 

като водещ партньор и бенефициент, така и от партньорите – общините Борово, Две 

могили, Полски Тръмбеш, Ценово и Опака, но може също така да се подпише и само от 

бенефициента – Община Бяла и за партньорите, като община Бяла представи нотариално 

заверено пълномощно от партньорите, с което същите го упълномощават да подпише 

договора. Аз лично присъствах на подписването на договора в София в МОСВ и ако е 

трябвало да се вземе решение на Общинския съвет, то ние щяхме да бъдем информирани. 

Що се отнася до членовете на комисията при отварянето на общинствените поръчки – те 

са 7 на брой, от всяка община по един представител, само от община Бяла са двама, тъй 

като и тя е водеща. 

На 08.02.2013 г. ще има Общо събрание на Регионалното сдружение за управление 

на отпадъците „Янтра – Лом 2008”, на което аз ще присъствам и след това ще ви запозная 

всички подробно с взетите решения. Имам подготвена докладна записка, която имам 

намерението да внеса на редовното заседание на Общинския съвет, предвидено за 

22.02.2013 г. Ще посоча лицето, което възнамерявам да вземе участие в проекта. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
На 11.02.2013 г. предстои отварянето на обществените поръчки. Моят въпрос е г-н 

Христов, кой от нашата Община ще вземе участие в комисията и ще присъства на 

отварянето? 

Николай Христов – Кмет на Общината:  
Има си вече определена комисия по отварянето на обществените поръчки, свързани 

с изпълнението на проекта. 

Пламен Лашев – Общински съветник: 

Само и единствено Общинския съвет може да взема тези решения. Ние направихме 

усилия за осъществяването на тази сесия. Защо трябва да научаваме нещата последни и то 

не от Вас, а от другите общини? 

Боян Симеонов – Общински съветник: 

Вие казахте, че сте упълномощили г-н Келерджиев да подпише договора за 

безвъзмездна финансова помощ по проекта. Кой Ви даде това право? Общинският съвет 
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не е вземал решение, с което Ви упълномощава да преупълномощите г-н Келерджиев да 

подпише въпросния договор. 

Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината:  
Разочарована съм от това, което се случва в момента. На предходно заседание 

имаше докладна записка за увеличаване на „Такса битови отпадъци”, което е в следствие 

от участието на нашата Община в проекта за изграждане на регионалното депо. Тогава по-

голамата част от вас гласувахте „Против”, и незнайно защо сега искате толкова много да 

се случат нещата. Г-н Симеонов каза, че г-н Христов е присъствал на подписването на 

договора в МОСВ и кой му дава това право? Защо вие 1 година не предприехте никакви 

действия, за да направите промяна? 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Ние в момента искахме да ви помогнем, като вземем това решение постфактум. 

Бяхме съвсем добронамерени в действията си. В такъв случай аз поемам ангажимента да 

сезирам Районна прокуратура, защото това е превишаване на правата на г-н Христов. 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Не разбирам защо подвеждате нещата в тази насока, че Кмета си е превишил 

правата? Той е член на Управителния съвет на Сдружението. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Договорът е подписан между водещата община – Бяла, общините партньори – Две 

могили, Борово, Ценово, Опака, Полски Тръмбеш и Сдружение „Янтра – Лом 2008” и 

МОСВ. Ако мислите, че ви подвеждам, аз ще направя всичко възможно, за да докажа, че 

не е така. 

Соня – Неделчева Нечева – Общински съветник:  
Колеги, моля ви отворете сайта на останалите общини в нашата област и вижте 

какви решения вземат те. 30 % от нашите решения са за отпускане на еднократни 

финансови помощи.  

Радослав Радев – Общински съветник:  
За пореден път показахме какво представлява Общински съвет Две могили. Аз 

лично не мога да взема решение при положение, че на мен докладната записка ми се 

предостави преди 10 минути. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Г-н Радев, Вие вчера идвахте в деловодството на Общинския съвет. Защо тогава не 

си взехте материалите? 

Светлозар Донев – Общински съветник:  
Моето лично мнение е, че има много слаба комуникация между Общински съвет и 

Общинска администрация. Това, което ние правим в момента е много лошо. Тази грешка, 

която е станала в действителност трябва да бъде заличена, но най-голямата ни грешка е 

слабата комуникация. Ако сега не се приеме това решение къде сме ние? Всяка година се 

увеличава „Такса битови отпадъци”. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

Закривам двадесет и първото (извънредно) заседание на Общинския съвет. 
 

Протоколът е изготвен на 06.02.2013 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № ......... 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

 

     ________________________(Христина Ефтимова) 


