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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. № 1 

П Р О Т О К О Л 

№ 46 
 

Днес, 06 ноември 2014 година, в 10.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

конферентната зала, започна четиридесет и шестото извънредно заседание на VІ– тия 

Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 

 Отсъства: Христина Димитрова Ефтимова. 

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

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

Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, кметове на кметства от Община Две могили. 

Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет:  
Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително обявения проект за 

дневен ред на настоящото извънредно заседание. 

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

1. Мехмед Чолаков – Ръководител на Група Общински съветници „ДПС” в 

Общинския съвет: 

От името на Групата Общински съветници от ДПС предлагам в т. 2 от дневния ред 

на настоящото заседание да приемем проект на решение с явно гласуване, 

възнагражденията за днешното извънредно заседание да не бъде изплатено на 

Общинските съветници. 

Аргументът ни е, че не бива да си играем с търпението на нашите избиратели. С 

тези наши извънредни заседания само натоварваме бюджета на Общината. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Предложението, което направи г-н Чолаков, считам че е правилно, уместно е и го 

подкрепяме. Считам, че това предложение може да се направи в т. 2 и да се вземе 

съответното решение. Предлагам сега да гласуваме дневния ред във вида, в който е 

предложен. 
 

Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет:  
Колеги, има ли други предложения за изменение или допълнение на дневния 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. 

Няма. 
 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

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

Първа точка от дневния ред:` 
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Избор на „Председател на Общинския съвет”. 
 

Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет:  
Колеги, на предходно наше заседание избрахме комисия по провеждането на 

избора. Комисията е в състав: 

Председател: Пламен Петков Лашев. 

Членове: 1. Стефка Райкова Пенчева. 

     2. Микерям Кадир Адям. 

      3. Велико Димитров Великов. 

Имате ли вие други предложения за изменение състава на комисията? 
 

1. Микерям Адям – Общински съветник: 

Аз искам да си направя отвод от членството в тази комисия. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Колеги, нека бъдем по-конструктивни и по-делови. Г-н Чолаков, Ваше право е да 

предложите заместник в тази комисия от Вашата група. Ако Вие нямате такъв кажете, 

защото състава на комисията трябва да се попълни. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз още на прадеходнота заседание на Общинския съвет заявих, че Общинските 

съветници от групата на ДПС няма да вземат участие в подобни циркове, затова 

предоставих на вас възможност да се съюзите, обедините и да си изберете Председател на 

Общинския съвет. От нашата група нямаме предложение за член на комисията. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Няма никакъв проблем комисията да се състои от трима човека – г-н Лашев, г-жа 

Райкова и г-н Великов. 
 

Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет:  
Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 

предложение, а именно: Избира Комисия за избор на Председател на Общински съвет – 

Две могили в състав: Пламен Петков Лашев; Стефка Райкова Пенчева и Велико Димитров 

Великов.  

Който е съгласен с така предложения проект за решение, с което избираме Комисия 

за избор на Председател на Общински съвет – Две могили с тайно гласуване, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

 Въздържали се. 

 Няма. 

 С 12 (дванадесет) гласа “За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, проекта за решение за избор на Комисия за избор на Председател на 

Общински съвет – Две могили се приема. 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 12 (дванадесет) гласа 

“За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 749 
 

1. Избира Комисия за избор на Председател на Общински съвет – Две могили в 

състав: 

Председател: Пламен Петков Лашев. 

Членове: 1. Стефка Райкова Пенчева. 

     2. Велико Димитров Великов. 

2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на Общинския съвет по 

приетите процедурни правила. 
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Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет:  
Давам думата на Председателя на Комисията за избор на Председател на 

Общинския съвет. 
 

Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Уважаеми общински съветници 

Господин Кмете,  

Изправени сме пред нов 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. Байчо Георгиев – Общински съветник от Групата на КП „Единни за 

Община Две могили”: 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми господин Кмете, 

Дами и господа, 

С оглед продължаващата вече трети месец институционална криза предприех 

действия за свикване на настоящото извънредно заседание на Общинския съвет. 

Преди да направя, от името на групата общински съветници „Единни за Община 

Две могили”, предложение за председател на Общинския съвет, искам да Ви кажа, че 

нямаме постигнато споразумение с никоя от представените в съвета партии за подкрепа.  

Въпреки това, начинът по който бе избран председателят на настоящото Народно 

събрание, ми дава надежда, че всеки един от нас може да преосмисли своето поведение и 

позиция и да подкрепи кандидата, излъчен от най-голямата група общински съветници – 

тази на „Единни за Община Две могили”. 

Ще направим това в името и в интерес на общината и съобразявайки се с 

неотложните въпроси, които трябва да разгледаме и решим до края на годината. Между 

тях са: 

1. Публичното обсъждане на общинския бюджет; 

2. Приемане на план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване; 

3. Евентуални промени в местните данъци и такси. 

4. Графикът за заседанията на общинския съвет през 2015 г., както и графикът за 

представяне на отчети и информации от отделните отдели, дирекции и второстепенни 

разпоредители с финансови средства. 

Предвид това, като председател на групата общински съветници „Единни за 

Община Две могили”, предлагам да бъде избран за председател на Общинския съвет г-н 

Пламен Петков Лашев. Той е втори мандат общински съветник. Председател е на втора 

комисия. Познава работата на съвета и ще се справи с това ново за него 

предизвикателство. 

Заявявам още, че сме готови да оттеглим кандидатура на господин Лашев, ако 

колегите съветници от групата „ГЕРБ” предложат за председател господин Боян 

Симеонов или господин Светлозар Донев. Ако някой се изненадва на това, което казвам, 

ще припомня, че на съвместна среща между двете групи, по време на конституиране на 

настоящия Общински съвет, проведена на 04.11.2011 г., ние заявихме готовност да 

подкрепим всеки един от тях, тъй като сме работили с тях и познаваме добре техните 

качества. Готови сме обаче, сега да обсъдим и да приемем кандидатурата за председател 

на Общинския съвет и на госпожа Соня Неделчева – Нечева, която за тези три години, се 

доказа като съветник не създаващ, а търсещ начин да разреши възникналите в съвета 

проблеми.   

Ако обаче, днес, не бъде избран председател, във втора точка от дневния ред, 

трябва да решим как ще организираме работата си до края на мандата.  

Да се надяваме, че няма да се стигне до там. 

И тъй като направих предложение за г-н Лашев за избор на председател на 

Общинския съвет правя процедурно предложение на мястото на г-н Лашев в комисията по 
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избора бъде г-н Теодор Андреев, като г-жа Стефка Райкова стане Председател на 

комисията. 
 

Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Колеги, има направено процедурно предложение за промяна на състава на 

Комисията по „Избор на Председател на Общинския съвет”, а именно: за Председател на 

комисията да бъде избрана г-жа Стефка Райкова, а на мястото на г-н Пламен Лашев да 

бъде избран г-н Теодор Андреев за член на комисията. 

Имате ли вие други предложения? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, с което избираме Комисия 

за избор на Председател на Общински съвет – Две могили с тайно гласуване в състав: 

Стефка Райкова – Председател; Велико Великов – Член; Теодор Андреев – Член, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

 Въздържали се. 

 С 12 (дванадесет) гласа “За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, проекта за решение за избор на Комисия за избор на Председател на 

Общински съвет – Две могили се приема. 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 12 (дванадесет) гласа 

“За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 750 
 

1. Избира Комисия за избор на Председател на Общински съвет – Две могили в 

състав: 

Председател: Стефка Райкова Пенчева. 

Членове: 1. Велико Димитров Великов. 

     2. Теодор Атанасов Андреев. 

2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на Общинския съвет по 

приетите процедурни правила. 
 

1. Пламен Лашев – Общински съветник:  
Давам думата на Председателя на Комисията за избор на Председател на 

Общинския съвет, г-жа Стефка Райкова. 

Стефка Райкова – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Уважаеми общински съветници 

Господин Кмете,  

Има направено едно предложение за избор на „Председател на Общинския съвет. 

Имате ли други предложения? 

1. Пламен Лашев – Общински съветник:  
Преди да пристъпим към процедура на гласуване по направеното предложение, 

искам да направя изявление като единствена издигната кандидатура. 

Членове сме на шестия общински съвет на Община Две могили. Изправени сме 

пред голяма институционална криза и ставаме свидетели, че вече повече от два месеца не 

можем да изберем Председател на Общинския съвет. В изминалата работа на Общинския 

съвет до сега, всеки съветник съобразно клетвата, която е положил, съобразно уменията 

си, съобразно убежденията си, знанията си и стремежа си е положил необходимите 

усилия, за да работи Общинския съвет в необходимия ритъм и вземаше, според мен 

правилните решения, които се налагаше да взема. През този период на работа между 
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членовете на Общинския съвет се появяваха разни разногласия и спорове по отделни 

решения, различни търкания при вземане на решенията, което аз лично считам че е било в 

интерес на работата и е помогнало за вземане на най-правилното решение. В такива 

моменти аз лично съм изпитвал различни упреци и остри нападки. Тези упреци аз съм ги 

приемал като част от нашата работа и съм считал, че щом това ми се казва значи съм 

грешал в определените моменти и съм се стремял да се поправя. Мисля, че всичко това е 

било нормално и е било в интерес на нашата работа. 

Всеки един от вас трябва да си подреди мислите така, че да може да разбере, че 

тази криза, в която се намира в момента Общинския съвет, трябва да се намери някакъв 

изход от нея. 

Всеки от вас трябва да направи своя личен компромис и да прецени доколко 

неговия личен компромис е по-важен от обществения, защото ние тук сме се събрали в 

интерес на общественото благо и да решаваме проблемите на обществото, което ни е 

избрало. Смятам, че тук е момента да си кажем това, което мислим и това, което не сме 

могли да споделим в работата си като общински съветници. Нека се опитаме да 

преглътнем всички разногласия, които имаме, защото както тук в нашия Общински съвет, 

така и в държавата сме изправени пред огромни проблеми, които могат да се решат само с 

единство в мисленето и с ясно начертани планове в действията, които трябва да се 

постигнат. Мисля, че нашата група обединява това мислене, защото нашата група се 

нарича „Единни за Община Две могили”. Както виждате ние се опитваме по всякакъв 

начин Общинския съвет да излезе от тази криза, в която се намираме, за да могат да се 

решават проблемите на хората. 

Ситуацията е такава, че на всяка цена се налага да изберем Председател на 

Общинския съвет. Това е важно за хората, защото проблемите, които трябва да решава 

Общинския съвет без Председател, който трябва да има ясни ангажименти, не могат да се 

разрешат. 

Аз съм издигнат от най-голямата група Общински съветници в този Общински 

съвет и като такъв, считам че мога да се справя с това предизвикателство. Призовавам ви 

да ме подкрепите и всеки от вас на всяка цена да гласува. Нека всеки от нас упражни 

правото си на глас. 

2. Боян Симеонов – Общински съветник:  
Когато говорим за тази наша криза, нека кажем кой я създаде тази криза в 

Общинския съвет. Групата, които уж са били Единни за Община Две могили бяха в 

основата на предизвикването на тази криза със задкулисни договорки, с подписки, с 

непремерени изказвания направиха всичко възможно г-жа Христина Ефтимова да и се 

иска оставката и в последствие да бъде принудена да напусне сама. Това, че били търсени 

контакти с другите политически групи ще ви кажа какви са били те – при нас да търси 

контакт идва един единствен общински съветник, с който водихме разговори. Но как 

могат да се водят преговори с един единствен общински съветник, който дори не е и 

ръководител на групата? Тогава ние си казахме условията, при които бихме подкрепили 

определена тяхна кандидатура и те не ги приеха. Сега ни търсят за съдействие едва ли не 

ние свалихме вашия председател и сега понеже сме в криза дайте да ни подкрепите. Ние 

казахме кого бихме подкрепили от вашата група. Тези неща, които казвате, че ще 

подкрепите мен, г-н Донев или г-жа Нечева, тези думи просто не могат да бъдат сериозни. 

Разговори можеха да се водят, но не по този начин. Готови сме и сега да водим 

преговори ако някой има желание за това, след като не се избере Председател. 

Договорките, които преди направихте, с тях обидихте групата на ДПС, защото не 

си ги спазихте. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник:  
Г-н Симеонов, аз съм готов да говоря с Вас и с всички останали общински 

съветници, за това кой е в основата на това, което се случи в Общинския съвет. Считам, че 

в настоящия момент това е излишно, затова направихме и това предложение. 
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Съзнаваме, че това, което вие казахте 2011 година как можете да се разберете с 

другите колеги и как се говореше, че всички вие се обединявате за доброто на Две могили 

и нашата група беше изключена, тогава тези неща не ви правеха впечатление и ги 

приемахте за естествени и нормални – да се делим. Нещо, което не трябва да става в 

Общинския съвет, а беше заложено още в първия ден. Сега аз съзнавам, че всички смятат, 

че цялата вина е в нас. Аз съжалявам, че г-жа Ефтимова я няма и смятам, че не е коректно 

да говоря в нейно отсъствие, но за да кажеш, че някой ти е пречил да работиш, трябва да 

кажеш първо какво си работил. Не искам да навлизам в тази тематика, защото мога да 

говоря с конкретни неща, не искам да припомням за обиди, докладни записки, които 

тихомълком се покриха и за всяко нещо си има някакъв край. Може би беше грешка, че 

докладната записка не се обсъди, с която се искаше оставката на г-жа Ефтимова. 

По отношение на преговорите – да, водени са преговори с вашата група, но считам, 

че никъде в закона не пише, че една група има право да иска оставката на съветник от 

друга група, това е абсурд. Не искам да използвам по-силна дума, за да не се обидите пак. 

Но ако ми кажете къде пише, че можете да искате оставката на съветник от друга група и 

тогава ще подкрепите определена кандидатура, за какво да говоря. 

Така или иначе ние от тук трябва да излезем с някакво решение – какво правим до 

края на мандата. На нас ще ни бъде най-лесно да се дистанцираме и ние, нищо да не 

правим и да станем добри. 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:  
Обръщам се към групата на „Единни за Община Две могили” – доста нагло звучи, 

това което излиза от вашата уста и всичко това, което предлагате. Кметът наследява 

Общината 2011 година със 700 хил. лева задължения, на предходното заседание на 

Общинския съвет ви каза, че вече дължим и 800 хил. лева и в тази група явно има двама 

съветника, които са участвали в управлението на предходния мандат и вие с цялата си 

наглост си предлагате и човек за Председател на Общинския съвет. 

5. Байчо Георгиев – Общински съветник:  
Както се разбрахте 2011 година и избрахте Христина Ефтимова за Председател, 

съберете си и изберете когото си искате. Правим заседание – предложете си кандидат, 

какъв е проблема. 

6. Боян Симеонов – Общински съветник:  
Много се спекулира с това, че сме правили договорки предишния мандат за избор 

на Председател на Общинския съвет. Колегите са тук, нека кажат. Тогава изборът беше 

съвсем редовен, имаше две кандидатури и всеки предпочете да гласува за кандидатурата, 

която смята за най-подходяща. Следизборни доковорки за Председател на Общинския 

съвет ние с ДПС не сме водили. Престанете да спекулирате с това, че едва ли не сме били 

в коалиция и сме правили договорки, това не е така. Хората просто предпочетоха по-

добрата кандидатура, г-н Георгиев. Не Вас, а предпочетоха Христина Ефтимова. 

7. Татяна Василева – Общински съветник:  
Искам да направя реплика на изказването на г-н Боян Симеонов – Ръководител на 

Групата Общински съветници „ГЕРБ”. 

Г-н Симеонов, нека да се върнем малко назад в миналото – преди 3 години Вие 

казахте, че избрахте най-достойния Председател на Общинския съвет от всички 17 

Общински съветника. Аз смятам, че всички тези 17 Общински съветника сме избрани с 

гласовете на гражданите на Общината и всички са гласували за нас и всеки ни е оценил по 

това дали сме достойни или не. 

Не приемам изказвания от този вид – кой е умен, кой е достоен. За да сме ние тук 

сега и за да са ни гласували гражданите доверие, то ние всички сме достойни. Да ви 

припомня, че кандидатурите за избор на Председател на Общинския съвет не бяха само 

две. Имаше издигната кандидатура и от ПП БСП. Всички знаете, че това беше моята 

кандидатура – аз станах и се самопредложих, тъй като се стигна до там, че моята група 

отказаха да ме предложат и вие знаете по какви причини. Вие говорите, че сега Единни за 

Община Две могили са водили задкулисни срещи, но задкулисието започна преди три 
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години и вие много добре знаете как беше избрана Христина Ефтимова. Не отричайте 

подкрепата на ДПС. Те са тук и могат да го потвърдят, могат да потвърдят дори и как бяха 

заплашени – с освобождаване на голяма част служите от администрацията, които са от 

техния етнос. Не мога да се съглася и с разговорите, които вървят в пространството, че ако 

изберем председател от групата на ДПС, едва ли не Общината ни ще бъде управлявана от 

турчин. Аз не знам кой нажежава обстановката в т.нар. от вас криза, но според мен криза 

няма. Нека без да се обиждаме да се обединим и да вземем най-разумното решение. Ако 

ли не – нека в оставащите 9 месеца на всеки един съветник му се предостави 

възможността да заеме председателското място, макар и за месец. 

8. Боян Симеонов – Общински съветник:  
Тъй като все моето име спомената г-жа Татяна Василева и се е почувствала 

обидена – ако сте слушали внимателно моето изказване, аз казах, че между предложените 

кандидати е избран по-достойния, а не между всички общински съветници. 

Кога сте чули вие някой от нашите съветници или ръководството на партията да 

нагнетява етническо напрежение. Всичко е въпрос на разговори и преговори – ние сме 

отворени за преговори със всяка една политическа сила, досега никой от представените 

групи не са искали такъв разговор с изключение на Единни за Община Две могили и те 

дойдоха само с един техен представител, един общински съветник 

9. Пламен Лашев – Общински съветник:  
Искам от името на Единни за Община Две могили да кажа, че ние положихме 

максимални усилия, които са необходими, за да направим една политическа „совалка” и 

да водим преговори с всяка една от групите. 

Тъй като аз съм член на СДС ние потърсихме съдействие от близкия до нас 

партньор, това е групата на ГЕРБ, защото тя е дясноориентирана партия. Това, че 

разговорите са били с един съветник не означава, че не са били ползотворни. В 

разговорите присъства и г-н Румен Марков, който е председател на общинско ниво на 

СДС и г-н Драгомир Дамянов, който е на областното СДС. Така, че разговорите не са се 

водили само с мен. От ДПС отказаха да водим каквито и да било преговори. 

10. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:  
Престанете да си правите безплатен пиар по телевизията г-н Лашев и г-н Георгиев. 

Ако ще избираме председател на Общинския съвет да го избираме, ако не – нека 

продължим по дневния ред. 

11. Мехмед Чолаков – Общински съветник:  
Нека поуспокоим малко страстите. Виждате, че през три изречения „топката” вечно 

се прехвърля на ДПС. Аз на предходното заседание на Общинския съвет ви казах – 

колеги, загубихте един балансьор, който винаги е между вас. Всички сте прави – прав е г-

н Симеонов, че никога не е имало коалиционно споразумение между ДПС и ГЕРБ за избор 

на председател на общинския съвет през 2011 година. Аз казах, че ние поехме риска 

тогава и подкрепихме кандидатурата и това беше индивидуално решение. Тази бомба 

трябваше да избухне доста преди ноември месец, а още месец август, когато всичко 

започна. Криза има, г-жо Василева и тя започна м. август и ние отново поемаме вината за 

това. За да не се стига до тук ние направихме всичко възможно нещата да си минат по 

културния начин, но явно сме сбъркали. 

Колеги, всякакви апликации приемам, но не забравяйте от последните избори кои 

излязоха по-добрите. Сборно всички групи не можете да направите толкова гласове 

колкото направи ПП ДПС. Именно затова ви предложихме от нашата група 

председателстващ, който доказа на две заседания, че може да се справи. Всички вие се 

убедихте, че ние можем да оглавим едно такова престижно място. След като тогава ние не 

бяхме подкрепени е нормално и ние да не подкрепим никого. Дори нямаме и нужда от 

излишни подкрепи, защото само след няколко месеца на следващите избори ние сами 

можем да си извоюваме това място. 

12. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:  
Дуплика към г-н Лашев. 
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Понеже беше споменато, че са провеждани разговори и покана за среща с групата 

на ДПС съм длъжен да кажа нещо, от което всички ще останете изненадани. Разговорът 

беше проведен по телефона с мен за среща с групата на „Единни за Община Две могили” в 

лицето на г-н Лашев. Той искаше подкрепа от нас за Председател на Общинския съвет, за 

което насреща ми бяха предложени някои служебни места в общинска администрация. 

Довеждам това до знанието на всички колеги и на всички жители от Общината – беше ми 

предложено това ако подкрепим г-н Лашев. Моят отговор по телефона беше такъв – „Не 

ви ли е срам, след като винаги казвате, че работите за Община Две могили”. 

13. Пламен Лашев – Общински съветник:  
Моята кандидатура е издигната от групата общински съветници и аз приемам 

предизвикателството. Наистина ние бяхме поканили групата общински съветници от ДПС 

за преговори, а какво сме си казали по телефона с г-н Карамехмедов не е важно, тъй като 

ние преговори с ДПС не сме провеждали. 

14. Светлозар Донев – Общински съветник:  
Вижда се, че ние не сме излизали от предизборната пропаганда. В момента имаме 

една основна цел – да избирим председател на Общинския съвет. Не съм съгласен с това, 

което каза г-н Лашев, че Единни за Две могили работели единно и ние трябва да сме 

единни всички. Ние единни можем да бъдем само в постигането на определена цел, а не 

като цяло, защото ние затова сме изблани от различни партии, за да можем да бъдем тук. 

По този начин с тези разговори се вижда, че криза има и то доста сериозна, задкулисия 

също има. Но както се каза в някои от разговорите, че в политиката трябва да има пазар, 

т.е. да се отстъпва, да се предлага и да се приема. Не е необходимо от сега да казваме кой 

и как ще си извоюва мястото. В случая ние сме един Общински съвет, който се е събрал 

тук, за да може да реши някои конкретни неща за Общината в следващата близо една 

година. Нека да преминем към процедура на гласуване, за да може да се избере 

председател, защото това противопоставяне вече трета сесия виждаме, че до никъде не 

води. 

15. Стоян Гецов – Общински съветник:  
Правя процедурно предложение да прекратим с дебатите и продължим по 

същество. 
 

Стефка Райкова – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Колеги, постъпи предложение да прекратим дебатите и да продължим по същество. 

Предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното предложение. 

Който е съгласен с предложението да прекратим дебатите и да продължим по 

същество, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се” предложението се приема. 

Стефка Райкова – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Имате ли други предложения за избор на председател на общинския съвет? 

Няма. 

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. 
  

Стефка Райкова – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Комисията е готова да проведе избора за „Председател на Общинския съвет”. 
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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 неотбелязан квадрат;  

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. 
 

Обявявам 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 16 бели непрозрачни плика. 

3. При последователното отваряне на пликовете и подреждане според начина на 

гласуване, констатира: 

3.1. Брой на действителните бюлетини е   13 

3.2. Броя на недействителните бюлетини е: 3 

3.3. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, както 

следва: 

3.3.1. Гласували „ЗА”  -  5 общински съветника; 

3.3.2. Гласували „ПРОТИВ”   6 общински съветника; 

3.3.3. Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  2 общински съветника; 

След приключване на гласуването и проверка на гласовете, дадени за избор на 

„Председател на Общинския съвет”, Комисията обяви, че Общинския съвет в 

Община Две могили, област Русе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, 

ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, 

т. 24,  от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с  
 

РЕШЕНИЕ 

№ 751 
 

1. Обявява, че при проведеното първо гласуване за избор на „Председател на 

Общинския съвет” в Община Две могили, област Русе, няма избран такъв. 

2. Насрочва провеждането на повторен избор на „Председател на Общинския 

съвет”. 
 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

 Благодаря на всички, че гласувахте и че упражнихте правото си на глас. Благодаря 

на тези, които ме подкрепиха, уважавам всички, които са гласували дори и против мен. 

 2. Боян Симеонов – Общински съветник: 
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 Правя процедурно предложение – понеже по правилник след първия избор се прави 

веднага втори избор, след който се дава 1 час почивка и мисля, че не е необходимо 

веднага да правим втори избор, а да дадем сега 1 час почивка, за да можем да проведем 

разговорите помежду си. 

Стефка Райкова – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

В такъв случай нека прекратим процедурата по избора, която да бъде възобновена в 

12 часа. 

Който е съгласен с предложението втория тур за избор на Председател да започне в 

12 часа, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се” предложението се приема. 
 

Стефка Райкова – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Обявявам 30 минутна почивка. Заседанието ще продължи в 12 часа. 
 

Уважаеми дами и господа, продължаваме своята работа. Пристъпваме към втори 

тур за 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. Радослав Радев – Общински съветник: 

Колеги, вижда се, че днес няма да имаме избран председател на общинския съвет. 

Както сме тръгнали, стегаме до задънена улица и по този начин се излагаме пред цялата 

общественост на Две могили. Това е срам и позор за нас. Нека забравим своите 

политически пристрастия, обиди и т.н. нека си минат нещата и да си изберем човек, който 

да ни ръководи. Знаем какво предстои да се прави, колегите го казаха, аз не искам да се 

повтарям. 

Лично от мое име, без да се съобразявам с мнението на групата предлагам за 

председател на общинския съвет да бъде избрана г-жа Соня Неделчева – Нечева. Това е 

един млад човек, делови, който е запознат с работата на общинския съвет и съм убеден, че 

тя е способна да сплоти общинския съвет. Нека колегите от ГЕРБ се оттеглят, за да може 

да изберем нейната кандидатура. Познаваме добре нейната работа, тя познава проблемите 

на града, обществените дела и т.н. 
 

Стефка Райкова – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Уважаеми общински съветници, 

Господин Кмете,  

Има направено едно предложение за избор на „Председател на Общинския съвет” 

от Общинския съветник г-н Радослав Радев, който издигна кандидатурата на г-жа Соня 

Неделчева – Нечева. 

Имате ли други предложения? 

Няма. 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Благодаря на г-н Радев за високата оценка, която даде. Въпреки това разговори в 

тази насока не са водени, нито са обсъждани в нашата група, така че би следвало да си 

направя отвод. 
 

Стефка Райкова – Председател на Комисията по „Избор на Председател на 

Общинския съвет”: 

Колеги, има направен отвод от г-жа Нечева, така че няма какво да подлагаме на 

гласуване. 

Имате ли други предложения? 
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Няма. 

В такъв случай предлагам да прекратим разискванията по тази точка. Предлагам да 

преминем към процедура на гласуване по това предложение. 

Който е съгласен с предложението разискванията по първа точка от дневният ред 

да бъдат прекратени, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се” предложението се приема. 
 

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

Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет: 

Уважаеми колеги, преминаваме към втора точка от дневния ни ред. Боля, имате 

думата. 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз искам да зачета моето предложение за проект на решение, относно 

възнагражденията на общинските съветници за днешното заседание на общинския съвет: 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24, чл. 122, ал. 1, т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, 

1. На Общинските съветници, взели участие в извънредното заседание на 

Общинския съвет, проведено на 06.11.2014 г., да не се изплаща полагащото им се 

възнаграждение. 
 

Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 

предложение от общинския съветник г-н Байчо Георгиев. 

Който е съгласен с предложения проект на решение, а именно: На Общинските 

съветници взели участие в извънредното заседание на Общинския съвет, проведено на 

06.11.2014 г., да не се изплаща полагащото им се възнаграждение, моля да гласува с 

вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се” предложението се приема. 

Общинският съвет, основание чл. 21., ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

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

чл. 122, ал. 1, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие  
 

РЕШЕНИЕ 

№ 752 
 

1. На Общинските съветници взели участие в извънредното заседание на 

Общинския съвет, проведено на 06.11.2014 г., да не се изплаща полагащото им се 

възнаграждение. 
 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

С оглед това, че нямаме избран Председател на Общинския съвет, предлагам 

следващите месеци да направим някаква организация, а не да събираме подписи за 

свикване на заседание на съвета месец за месец. В тази връзка предлагам да упълномощим 

председателите на постоянните комисии да организират и водят заседанията на 

общинския съвет за съответните месеци – ноември, декември и т.н. до октомври 2015 
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година. Предлагам за м. ноември да изберем г-жа Татяна Василева, за м. декември г-н 

Пламен Лашев и т.н. по реда на комисиите, като за всяко следващо заседание в дневния 

рад като т. 1 да има записано „Избор на Председател на Общинския съвет”. Тези хора, 

които ще водят заседанието за съответни месец да разписват всички документи свързани с 

текущата работа на съвета. 

2. Татяна Василева – Общински съветник: 

Съгласна съм с това, което предлага г-н Георгиев, но нека председателите на групи 

определят кой да води заседанието, а не председателите на комисиите. 

3. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Не съм съгласен с това, което предлага г-жа Василева, подкрепям предложението 

на г-н Георгиев. Все пак за това са председателите на комисиите, организират си работата 

и за по един месец могят да се ангажират. 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Аз подкрепям предложението на г-н Георгиев, но аз имам едно друго предложение 

– който председателства съвета за съответния месец да си получи възнаграждението като 

Общински съветник, а не като председател на общинския съвет. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Според мен това предложение за един по-дългосрочен план във времето не е 

уместно. Сега би тръбвало ние да изберем за следващото заседание председателстващ и 

това да бъде председателят на първа комисия. Не е редно да правим график за по-

дългосрочен план, защото това не кореспондира с факта, че ще има заложена т. 1 в 

дневния ред „Избор на Председател на Общинския съвет”. 

Искам да направя едно лично обръщение към вас – старите общински съветници, 

от които трябваше да имаме някаква приемственост с нас, общинските съветници, които 

сме първи мандат, трябваше да получим знанията и опита. В момента вие ни поставяте в 

една изключително неудобна и срамна ситуация за цялата общественост. Направете 

усилие занапред да има един конструктивен диалог между групите общински съветници, 

за да не изпадаме в такава безтегловност, в която се намираме в момента. Според мен 

всеки един от нас е достоен да застане на това място и не бива да допускаме да мислим, че 

председателя е нещо повече от общинските съветници. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Подкрепям това, което каза колежката Нечева и се радвам, че най-накрая има 

някакво осъзнаване, въпреки това не мога да премълча и факта, че г-жо Нечева точно 

Вашата група напусна предходното заседание на Общинския съвет. 

7. Светлозар Донев – Общински съветник: 

С първата част на това, което каза г-жа Нечева съм абсолютно съгласен с нея – нея 

за всяко заседание да се използва принципа на г-н Георгиев, който предлага, но това да 

става на всяко заседание. 

С втората част за старите общински съветници не съм съгласен – аз съм втори 

мандат общински съветник, но в такава ситуация не сме попадали, така че това е нещо 

ново и за нас. 

8. Боян Симеонов – Общински съветник: 

Тъй като се спомена, че нашата група е напуснала, искам да кажа на г-н Чолаков, че 

и Вашето становище, което беше изчетено във вид на декларация, че няма да участвате в 

никакъв избор, също смятам, че е политическа грешка. Би трябвало вашата група да си 

промени становището, защото едва ли не ако не бъде избран ваш човек, вие няма да 

подкрепите никой друг. 

9. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Г-н Симеонов, както виждате ние си държим на думата, нашата група не е 

напуснала заседанието. Аз казах конкретно, че няма да излъчваме наша кандидатура за 

председателското място. 

10. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
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Ще си позволя да обобщя това, което каза г-жа Нечева и съветниците да решаваме. 

Предлагам следния проект на решение: 

1. Упълномощава Общинския съветник Татяна Димитрова Василева за следното: 

1.1. Да подпише Протокол № 46/06.11.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 

1.2. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта 

подписва всички документи, свързани с дейността ни. 

1.3. По спешност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  

1.4. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записана 

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”.  
 

Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 

предложение от общинския съветник г-н Байчо Георгиев. 

Който е съгласен с предложения проект на решение, а именно: 1. Упълномощава 

Общинския съветник Татяна Димитрова Василева за следното: 

1.1. Да подпише Протокол № 46/06.11.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 

1.2. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта 

подписва всички документи, свързани с дейността ни. 

1.3. По спешност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  

1.4. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записана 

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се” предложението се приема. 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

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

Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 753 
 

1. Упълномощава Общинския съветник Татяна Димитрова Василева за следното: 

1.1. Да подпише Протокол № 46/06.11.2014 г. на Общински съвет – Две могили. 

1.2. Да подготви провеждането на следващото заседание на съвета, като за целта 

подписва всички документи, свързани с дейността ни. 

1.3. По спещност, да подписва и други свързани с дейността ни документи.  

1.4. Като първа точка от дневния ред на следващото заседание да бъде записан 

точка: „Избор на председател на Общинския съвет”. 
 

Стоян Гецов – Председателстващ Общинския съвет: 

Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и шестото (извънредно) заседание 

на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 07.11.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № ......... 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председателстващ Общинския съвет – Две могили:  
 

      

______________________________(Татяна Василева) 


