
П Р О Т О К О Л 

№1 

 
 Днес, 12 ноември 2007 година от 10,30 часа в салона на Читалище Две 

могили се проведе първото тържествено заседание на новоизбрания общински 

съвет.  

 Заседанието започна със света литургия, отслужена от отец Петър, с 

пожелания за успешна работа на общинския съвет, новия кмет на общината и 

кметовете по кметства. 

 След това заседанието се откри от г-н Христо Николов, зам. областен 

управител на Област Русе.  

 Хр. Николов – искам да поздравя новия кмет на общината и новоизбрания 

общински съвет, като им пожелая да оправдая доверието, което им гласуваха 

гражданите на общината. От вашата работа зависи благоденствието на хората, 

особено сега, когато България е пълноправен член на ЕС. Нека работим 

ефективно. Диалогът с гражданите е важна част от децентрализацията на 

общинската власт. Предстои много работа по разработване на програми по 

европейските фондове – за подобряване на инфраструктурата, за опазване на 

околната среда, внедряване на евростандартите в промишлеността и селското 

стопанство и в други сфери на живота. Ще работим и по проекти по 

регионалното сътрудничество – Дунавския регион. Доверието се доказва с 

много труд. Още веднъж поздравявам новоизбраните кметове и общински 

съветници. Сега предстои председателят на Общинската избирателна комисия г-

н Иван Захаринов ще обяви резултатите от проведените на 28.10. и на 

04.11.2007г. избори за местна власт. 

 Ив. Захаринов – председател на ОбИК Две могили обяви резултатите от 

първи и втория тур на местните избори /приложени решенията на ОбИК Две 

могили/ 

 Г-н Захаринов поздрави всички избрани кметове и общински съветници, 

като им пожела ползотворна работа и вярва, че вотът е позитивен и че ще 

работят честно за просперитета на общината. 

 Последва провеждане на процедура по полагане устно на клетва от 

общинските съветници съгл. чл.32,ал.1 от ЗМСМА и подписване на клетвени 

декларации.  

 След това се проведе процедура по полагане устно на клетва от 

новоизбраните кмет на община и кметове на кметства, съгл. чл.38,ал.4 във 

връзка с чл.32,ал.1 от ЗМСМА, което се удостовери с подписване на клетвени 

декларации. 

 Г-н Николов връчи на кмета на общината г-н Драганов знамена на 

Република България и на Европейския съюз, подарени от Областен управител, с 

пожелания за успешна работа през мандат 2007 – 2013 година. 
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 След приключване на процедурите по полагане на клетви, г-н Николов 

обяви, че съгласно изискванията на закона, до избиране на председател на 

Общинския съвет, заседанието се ръководи от най-възрастния общински 

съветник. Това е бившият кмет г-н Енчо Петров, на който също бяха връчени 

две знамена – на Република България и на ЕС, които да предаде на бъдещия 

председател на ОбС.  

 

 Г-н Петров – благодари за уважението, пожела успешна работа на новия 

общински съвет и на новоизбраните кметове и предложи дневен ред, който бе 

приет със 17 гласа “за”. 

  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 1. Изявления от представените в общинския съвет партии и коалиции. 

 2. Приемане на процедурни правила за избиране 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. 

 

 По първа точка от дневния ред:  Изявления от представените в 

общинския съвет партии и коалиции. 

 Ахмед Феим – ДПС – уважаеми г-н председателстващ, г-да съветници, 

кмет на община, кметове, изтече месеца на агитации и вече са избрани новите 

кметове и общински съветници. Жителите на общината показаха зрялост, 

толерантност и че в нашата община вече живеят европейци. Аз, като 

представител на най-многобройната група общински съветници – 5, Ви 

заявявам, че ще работим без конфронтации за благото на Община Две могили. 

 Румен Марков – СДС – уважаеми дами и господа, местните избори 

отминаха, хората решиха какви да са резултатите. Сега ни чака много работа. Да 

не залитаме в политически пристрастия. На втория тур на изборите получихме 

голям кредит на доверие от хората, което трябва да оправдаем. Предстои ни 

както казах много работа, но ще работим и за населението то общината, като ще 

има изнесени заседание на съвет във всички кметства. На добър час! 

 Красимир Ганчев – Атака – г-н председателстващ, кмете, съграждани, 

представител съм на нова партия,която навлиза в живота на общината. Хората 

от общинския съвет са повечето нови лица, което говори, че предишните не са 

били достойни за друг мандат. Ще намали “мъртвите души” в администрацията. 

Всеки трябва да поема отговорност и недоволство. На новия кмет – пожелавам 
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успех и да работим заедно , без значение от политическите партии, защото 

тогава ще имаме успехи. В крайна сметка – хората ще кажат. 

 Огнян Георгиев – ВМРО – честито на новоизбраните кметове и общински 

съветници, нека изпълним на 100% предизборните си обещания. Успех! 

 Юлия Йорданова – БСДП – уважаеми г-н кмете. Искам да благодаря на 

всички за доверието, ще работим и ще го оправдаем. Нека работим така, че да 

гледаме хората с високо вдигнати чела. Честито! 

 Светлозар Донев – ГЕРБ – уважаеми г-н кмете, съветници, колеги. ГЕРБ 

зае своето място във властта. Ние сме за открито управление, за прозрачност в 

сделките. Изборите минаха, сега предстои работата. Управлението е голяма 

отговорност. Нови предизвикателства. Най-много ще ни липсва време. 

Пожелава здраве, за да работим за благото на общината. 

 Петър Петров – БСП – уважаеми граждани на Две могили, г-н Кмете, 

кметове, общински съветници. БСП управлява 8 години общината. Имаше 

успехи, всички ги виждат, но загубихме. Животът иска превратности. Ние ще 

работим за благото на община Две могили, мисля, че добре познаваме 

проблемите. Успех! 

 Енчо Петров – и аз искам да поздравя лично г-н Драганов. Пожелавам 

живот, здраве и успехи през мандата. Същото желая и на всички останали 

кметове и общински съветници. 

 

 По втора точка от дневния ред: Приемане на процедурни правила за 

избиране на председател на общинския съвет с тайно гласуване. 

 Е. Петров – знаете, че съгласно ЗМСМА изборът на председател на ОбС е 

чрез тайно гласуване, като за избран се смята кандидата, събрал повече от 50% 

от общия брой на съветниците. За целта трябва да се избере комисия, която да 

проведе избора. Имате думата за предложения за броя на членовете на 

комисията. 

 Св. Донев – имаме предложение комисията да се състои от 3 члена. 

 Поради липса на други предложения, и след проведено гласуване със 17 

гласа бе прието комисията да се състои от трима члена. 

 Последваха предложения за състава на комисията. 

 Ал. Иванов – предложи за член на комисията – Румен Марков, Огнян 

Георгиев – предложи Красимир Ганчев, а А. Феим – предложи Сезер Сабах. 

Последва гласуване, като със 17 гласа “за” бе състава на комисията. 

 По предложение на Б. Георгиев за председател на комисията бе 

предложен Румен Марков и след последвалото гласуване, със 17 гласа “за” ОбС 

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№1 
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 1. На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА ОбС Две могили избира 

комисия в състав: 

 Председател –  Румен Марков 

 и членове:   Красимир Георгиев 

    Сезер Сабах, 

която да определи процедурните правила и проведе избора на председател на 

Общински съвет Две могили. 

 

 По трета точка от дневния ред: Провеждане на избор за председател 

на общинския съвет. 

 Р. Марков – имате думата за предложения за председател на ОбС. 

 Ал. Иванов – предлагаме за председател Байчо Петров Георгиев. 

 Сезер Сабах – предлагаме г-н Ахмед Феим. 

 Р. Марков - Предлагам ви следния механизъм за провеждане на избора:

 Прави се бюлетина с предложенията за председател на общинския съвет, 

като срещу всяко име има квадратче. На всеки общински съветник се дава 

бюлетина, в квадратчето той отбелязва предпочитания кандидат, бюлетината се 

поставя в плик и се пуска в урната.  

 След провеждане на процедурата и преброяване на бюлетините г-н 

Марков обяви резултата и ОбС прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№2 
 1. На основание чл.21,ал.1,т.3 от ЗМСМА ОбС Две могили избира за свой 

председател г-н БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, коалиция “Заедно за Община 

Две могили”. 

 

 Г-н Енчо Петров – подари двете знамена, които прие като подарък от 

Областен управител от г-н Николов, на новоизбрания председател на 

Общинския съвет, и му пожела ползотворна работа. 

 Б. Георгиев – благодаря на всички. Не съм заемал досега такава длъжност, 

но вярвам, че ще оправдая доверието. Знам, че преди години г-н Феим е заемал 

тази длъжност, надявам се, че ще ми помага. Благодаря за подаръка от 

областния управител и обещавам да го пазя като зеницата на окото си. 

 

 По 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. 

 Б. Георгиев – за изработването на Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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общинската администрация е необходимо да се избере комисия, която да 

подготви проекта за този правилник. 

 Б. Симеонов – имаме предложение комисията да се състои от 7 члена на 

квотен принцип, като от ДПС има 2 представители и по 1 от останалите партии. 

Със 17 гласа “за” единодушно бе прието предложението за броя на членовете на 

комисията. 

 Последваха предложения за състава на комисията: 

 Б. Симеонов – предложи от ГЕРБ – Светлозар Донев 

 Р. Марков – от името на Коалиция “За Две могили” .- Александър Иванов 

 А. Феим – от ДПС – Сезер Сабах и Ахмед Феим 

 О. Георгиев – от коалиция “Заедно за Община Две могили” – Байчо 

Георгиев 

 Ю. Йорданова – от коалиция “Коалиция на българските социалдемократи” 

– Йордан Георгиев 

 П. Петров – от БСП – Енчо Петров. 

 След проведено гласуване “амблок” ОбС прие 

 

РЕШЕИНЕ 

№3 
 1. На основание чл. 21,ал.1,т.1 от ЗМСМА ОбС избира временна комисия 

за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, в състав: 

 Председател:: Байчо Петров Георгиев - коалиция “Заедно за Община Две 

могили” 

 Членове: Ахмед Назиф Феим – ДПС 

   Светлозар Милчев Донев – ГЕРБ 

   Александър Иванов Иванов – коалиция “За Две могили” 

   Сезер Юсеин Сабах – ДПС 

   Йордан Георгиев Великов - “Коалиция на българските 

социалдемократи” 

   Енчо Петров Стоянов – БСП. 

 

 Б. Георгиев – преди да закрием заседанието, поради изчерпване на 

дневния ред, искам да ви напомня, че на 28 ноември изтича срока за изготвяне 

на отчетите за използваните средства в предизборната кампания. 

 Закривам днешното заседание с програма от танцовия състав при 

общинския център за работа с деца и ръководител Илия Колев. 
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       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

       ОбС ДВЕ 

МОГИЛИ:______________ 

           /Б. 

ГЕОРГИЕВ/ 


