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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••О БЛАСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 1 
 

Днес, 11 ноември 2019 година, в 10.00 часа, в сградата на Община Две могили, се 
проведе първото заседание на новоизбрания VІII – ми Общински съвет – Две могили. 

Заседанието се откри от Георги Великов – ВрИД Кмет на Община Две могили. 
Георги Великов – ВрИД Кмет на Община Две могили: 

Уважаеми господин Областен управител, 
 Уважаема госпожо Председател на Общинската избирателна комисия, 
 Уважаеми гости, 

Дами и господа, 
 Съгласно Заповед № 4 – 95 – 00 – 744 от 05.11.2019 г. на Областния управител на 
Област Русе за днес 11.11.2019 г. от 10.00 часа е свикано първото заседание на новоизбрания 
Общински съвет в Община Две могили.  

Преди да започне деловата работа, бих искал да ви помоля да станете от местата си, за 
да чуем Химна на Република България и Химна на Европейския съюз. 

 

Звучат последователно Химна на Република България и Химна на Европейския съюз. 
 

Георги Великов – ВрИД Кмет на Община Две могили: 

Давам думата на Областния управител на Област Русе – г-н Галин Григоров за 
откриване и приветствие към новоизраните общински съветници, Кмета на Община и 
Кметовете на Кметства. 

 

Галин Григоров – Областен управител на област Русе: 

Уважаема госпожо Председател на Общинската избирателна комисия,  
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници, 
Уважаеми господин Кмет на Община Две могили, 
Позволете ми в началото на тази тържествена сесия да изкажа благодарност на 

Председателя на Общинската избирателна комисия г-жа Анелия Петрова, както и на нейния 
екип за успешно проведените местни избори. 

Уважаеми госпожи и господа Общински съветници, 
Уважаеми господин Борисов, Кмет на Община Две могили, 
Уважаеми госпожи и господа кметове на населени места, 
Поздравявам Ви за постигнатия успех! Вярвам, че ще работите неуморно и ще 

посрещата всяко ново предизвикателство защото Вие сте тези, от които ще зависи развитието 
на Община Две могили през следващите четири години. 
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Бъдете близо до хората, вслушвайте се в тяхното мнение и никога не си позволявайте да 
загубите връзка с реалността. Бъдете единни, достойни и честни хора, такива каквито са били 
нашите предци.  

Желая Ви здраве, мъдрост и сили!  
Успешен мандат! 
В качеството си на представител на Държавната власт, Ви уверявам в категоричната 

подкрепа, която Областна администрация Русе ще продължи да оказва! 
 

Георги Великов – ВрИД Кмет на Община Две могили: 

Давам думата на г-жа Анелия Петрова – Председател на Общинската избирателна 
комисия в град Две могили за предоставяне на Информация за резултатите от избора на 
Общински съветници, Кмет на Община и Кметове на Кметства. 

 

Анелия Петрова – Председател на Общинската избирателна комисия в град Две 

могили: 

Като Председател на Общинската избирателна комисия в град Две могили обявявам 
взети от нас решения за избор на общински съветници и кметове, както следва: 

1. С решение № 123/28.10.2019 г. обявяваме за избрани за общински съветници лицата: 
 

1.1. АХМЕД НЕДРЕТ АХМЕД 
1.2. БИСЕР ЙОРДАНОВ ЙОНЧЕВ 
1.3. ГАЛЯ МИТКОВА ДОДЕВА 
1.4. ДРАГОМИР ДАМЯНОВ ДРАГАНОВ 
1.5. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ 
1.6. ИВАЙЛО ПЕНЕВ ИВАНОВ 
1.7. МЕХМЕД РУЖДИЕВ МЕХМЕДОВ 
1.8. МЕХМЕД СЕЛМАНОВ ЧОЛАКОВ 
1.9. РУМЕН МАНОЛОВ МАРКОВ 
1.10. СОНЯ ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА – НЕЧЕВА  
1.11. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА 
1.12. ЮЛИАНА КЪНЧЕВА ТОДОРОВА 
1.13. ЮСЕИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ 
 

2. С решение № 156 от 04.11.2019 г. обявяваме за избран за КМЕТ на ОБЩИНА ДВЕ 
МОГИЛИ – БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ. 

3. С решение № 125 от 28.10.2019 г. обявяваме за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО 
СЕЛО БАНИСКА – АНГЕЛИНА ПЕНЧЕВА НАЧЕВА. 

4. С решение № 129 от 28.10.2019 г. обявяваме за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО 
СЕЛО ПОМЕН – СЕТВИЙЕ ЮСЕИН ИМАМОВА. 

5. С решение № 130 от 28.10.2019 г. обявяваме за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО 
СЕЛО ЧИЛНОВ – ИСМЕТ РИЙЗАЕВ ОСМАНОВ. 

6. С решение № 157 от 04.11.2019 г. обявяваме за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО 
СЕЛО КАЦЕЛОВО – ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ВИТАНОВ. 

7. С решение № 158 от 04.11.2019 г. обявяваме за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО 
СЕЛО БАТИШНИЦА – НЕДКО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ. 

8. С решение № 159 от 04.11.2019 г. обявяваме за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО 
СЕЛО БЪЗОВЕЦ – ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ МИНЕВ. 
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Следва общинските съветници и кметовете да положат предвидената в член 32, алинея 
1 от ЗМСМА клетва устно и подпишат клетвена декларация.  

За целта, ще помоля всички новоизбарни общински съветници и кметове, които си чуха 
преди малко имената, да станат от местата си, да слушат какво казвам и да повтарят след мен – 
ясно и високо. 

 

Председателят на Общинската избирателна комисия започва да чете клетвата, а 

общинските съветници и кметовете – я повтарят: 
 

"Заклевам се 
в името на Република България 
да спазвам Конституцията и законите на страната 
и във всичките си действия 
да се ръководя  
от интересите на гражданите от Община Две могили 
и да работя за тяхното благоденствие." 

 

 ЗАКЛЕХ СЕ! 
 

Анелия Петрова – Председател на Общинската избирателна комисия в град Две 

могили: 

Моля общинските съветници и кметовете да удостоверят полагането на клетвата си с 
подписването на клетвената декларация. 

 

Председателят на Общинската избирателна комисия извиква при себе си 

последователно всички общински съветници и кметове, които се подписват в предварително 

подготвените клетвени декларации. 

Първи – минават общинските съветници. 

Втори – минават кметовете на кметства. 

Трети – минава кмета на общината. 
 

Георги Великов – ВрИД Кмет на Община Две могили: 

Новоизбраният Кмет на Общината положи предвидената в Закона клетва.  
В качеството си на Временно изпълняващ Кмет на Общината предавам на новоизбрания 

кмет – г-н Божидар Борисов символите на местното ни самоуправление, а именно: 
1. Огърлицата на кмета на Община Две могили 
и 
2. Символичния ключ на град Две могили 
 

ВрИД кмет на Община Две могили – г-н Георги Великов сваля от раменете си 

Огърлицата и я поставя върху раменете на г-н Борисов. 

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

Г-н Борисов сяда на масата, на мястото, на което стои Кмета на Общината. 
 

Георги Великов – ВрИД Кмет на Община Две могили: 

Тук сред нас е и г-жа Светлана Ангелова – Народен представител от Парламентарната 
група на ПП „ГЕРБ” в 44-то Народно събрание. 
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Светлана Ангелова – Народен представител от Парламентарната група на ПП 

„ГЕРБ” в 44-то Народно събрание: 

Уважаеми господин Областен управител, 
Уважаеми годподин заместник Областен управител,  
Уважаема госпожо Председател на Общинска избирателна комисия,  
Уважаеми Кметове на Кметства,  
Уважаеми Общински съветници, 
Уважаеми дами и господа, 
За мен е чест и удоволствие да поздравя господин Борисов с преизбирането му за Кмет 

на Община Две могили. 
Това е едно историческо събитие, защото за първи път от 30 години насам, от зората на 

демокрацията, Кмет на Община Две могили повтаря своя мандат. Господин Борисов, Вие 
трябва да се гордеете с този факт. 

Това е факт благодарение на екипа на Божидар Борисов, с който в продължение на 4 
години той работи открито и прозрачно в името на жителите на Община Две могили.  

Искам да ви пожелая да продължите все така да управлявате честно, открито и 
прозрачно, с мисъл и вдъхновение към жителите на Община Две могили, да решавате техните 
проблеми.  

Пожелавам Ви много здраве, много сили и добри решения в полза на жителите на 
Община Две могили! 

Честит и успешен мандат! 
Искам да се обърна и към новоизбраните общински съветници и Кметове на населени 

места – поздравявам Ви с този избор. За някои от Вас това е първи избор, а за други това е 
пореден мандат. Това е една изключително отговорна и важна работа, защото това е една 
възможност Вие да направите нещо добро за Вашите съграждани. Знам, че сте от различни 
политически партии, но моят съвет е да загърбите политическите си убеждения и да работите 
заедно в Общинския съвет, да работите в диалогичност, с професионализъм в името на 
благополучието на жителите в Община Две могили. В своята работа водете се от писмените 
закони, но моят съвет е и да спазвате законите на човечността, на морала и на етиката.  

Пожелавам Ви много здраве, много сили и много добри решения за Вашите 
съграждани. Успех, успешен мандат и добруване! 

 

Георги Великов – ВрИД Кмет на Община Две могили: 

Съгласно член 23, алинея 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от 
най-възрастния общински съветник. 

По тази причина, искам да поканя тук на това място най – възрастния общински 
съветник – Мехмед Селманов Чолаков, който да открие и ръководи първото заседание на 
новоизбрания общински съвет. 
  

Мехмед Чолаков – най-възрастният общински съветник: 

 Уважаема госпожо Председател на Общинската избирателна комисия, 
 Уважаеми гости, 

Дами и господа, 
 

За мен е чест да открия и ръководя първото заседание на новоизбрания VІI – ми 
Общински съвет в Община Две могили с мандат 2019 – 2023 година. 
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Съгласно член 23, алинея 3, изречение 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и възприетата практика от предишните Общински съвети в Община 
Две могили, предлагам първото заседание на общинския съвет да протече при следния проект 
за дневен ред:  

1. Изявления от представените в Общинския съвет партии и коалиция и приветствия от 
официални лица. 

2. Приемане на процедурни правила за избор на Председател на Общинския съвет с 
тайно гласуване. 

3. Провеждане на избор за Председател на Общинския съвет. 
4. Избор на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
  

Имате ли вие други предложения за изменение или допълнение на предложения от мен 
проект за дневен ред. 

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

настоящото заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 
 Против.  
 Въздържали се.  

Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Изявления от представените в Общинския съвет партии и коалиция и приветствия от 

официални лица. 
2. Приемане на процедурни правила за избор на Председател на Общинския съвет с 

тайно гласуване. 
3. Провеждане на избор за Председател на Общинския съвет. 
4. Избор на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
 

Първа точка от дневния ред: 

Изявления от представените в Общинския съвет партии и коалиции и 

приветствия от официални лица: 

 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Колеги,  
Предлагам изявленията на представените в Общинския съвет партии и коалиции да 

стане по реда на резултатите, които те постигнаха на местните избори.  
След това ще дам думата за други приветствия, ако има желаещи. 
Имате ли вие други предложения за реда, по който да се направят изявленията на 

представените в Общинския съвет партии и коалиции. 
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Няма. 
Който е съгласен с така предложения ред, по който да се направят изявленията на 

представените в Общинския съвет партии и коалиции, моля да гласува с вдигане на ръка? 
Против! – няма. 

 Въздържали се! – няма. 
С 13 (тринадесет) гласа “За”, 0 (нула) „Против” и 0 (нула) „Въздържали се”, реда по 

който да се направят изявленията на представените в Общинския съвет партии и коалиции се 
приема. 

 

1. Христина Ефтимова – ПП „ГЕРБ”: 

Уважаеми господин Председателстващ днешното заседание, 
Уважаеми господин Кмет на Община Две могили,  
Уважаеми дами и господа Кметове на населени места, 
Уважаеми колеги, 
Уважаеми гости дами и господа, 
Още едни местни избори са зад гърба ни. Избирателите на Община Две могили 

показаха чраз гласа си кой искат да ги управлява. Винаге в една надпревара и в едно 
състезание има победители, но има и победени. 

Искам на първо място да поздравя победителите избрани с мажоритарния вот – 
честито! Голямата победа, обаче е свързана и с големи очаквания – ето защо се обръщам първо 
към Вас господин Борисов – избирателите Ви гласуваха огромно доверие и ние от ПП „ГЕРБ” 
сме убедени, че Вие ще оправдаете това доверие. 

Пожелавам Ви преди всичко здраве, сили, за да можем да изградим това, което 
започнахме в предходния мандат и да направим това, което Вие обещахте! 

Колеги, хората решиха и това е съставът на новият Общински съвет. 
Добър или лош – времето ще покаже. Пожелавам на всички да бъдем позитивни в 

работата си, да бъдем отговорни при вземане на решенията си и през цялото време водещото 
ни да бъде благоденствието на жителите на Община Две могили. Превръщането на Общината 
в едно добро място за живеене, както на нас, така и на нашите деца. 

Искам да поздравя и всички, които участваха в надпреварата, но не успяха. Винаги има 
и следващ шанс.  

Благодаря и на всички, които бяха ангажирани в тези избори – на ОИК, на общинска 
администрация, на СИК, за това, че имаше една добра и стегната организация и затова, че не 
се допуснаха груби нарушения. 

Още веднъж честито на всички и успешна да бъде работата ни! 
2. Мехмед Мехмедов – ПП „ДПС”: 

Уважаеми господин Председателстващ днешното заседание, 
Уважаеми господин Кмет на Община Две могили,  
Уважаеми дами и господа Кметове на населени места, 
Уважаеми колеги, 
Уважаеми гости дами и господа, 
От името на ПП „ДПС” искам да изразя благодарност към всички жители на Общината, 

които гласуваха, упражниха правото си на глас, като активни хора за развитието на 
гражданското общество и в името на демокрацията. 

Искам да поздравя и да благодаря от името на ПП „ДПС” и лично от свое име 
кандидатите и политическите сили, които участваха в изборите за съдействието им за мирното 
и спокойно протичане на изборната кампания и положеното усилие трябва да премине в добра 
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работна обстановка – без излишно напрежение, без крайности, без нарушаване на 
дипломатичните ценности и опита. 

Не на последно място искам да благодаря от името на ПП „ДПС” на всички, които бяха 
пряко ангажирани по изборите. За положения от тях труд, отделеното време и енергия.  

От името на групата на съветниците от ПП „ДПС” ще заявя следното: ние ще бъдем 
опозиция, но конструктивна опозиция, като си запазваме правото да подкрепяме решения, 
които са в интерес на жителите от общината, но и няма да подкрепим решения, които биха 
накърнили или ощетили интересите на жителите на общината. 

3. Драгомир Дамянов – ПП „СДС”: 

Уважаеми господин Кмете, 
Уважаеми колеги общински съветници, 
Гости, Дами и господа, 
Честито на всички новоизбрани общински съветници. Пожелавам успешен мандат и 

това, което е в предизборните обещания да се сбъдне. 
Искам да кажа само, че очаквах една по-тържествена обстановка, а тук все едно сме на 

някой ритуал, който жителите на Общината трябва да го видят. Мисля, че организацията по 
провеждането на това първо заседания трябваше да е сред хората, за да го видят.  

Искам да благодаря на ОИК и на хората, които бяха ангажирани с изборния процес.  
Аз участвам от 90-та година в избори, но такава подла и мръсна кампания не е имало в 

близките 30 години.  
Изборите са едно състезание и след като свършат те ние оставаме тук и трябва да имаме 

очи, с които да се гледаме и голяма част от хората, които участваха в тази кампания загубиха 
човешкия си образ. 

Изборите свършиха и тепърва започват трудностите в този мандат, защото едно е да се 
обещава, друго да се реализира. 

Надяваме се, че през този мандат няма да чуваме, че няма пари, защото обещанията 
бяха, че всичко вече е изплатено и наредено и нещата ще вървят по „мед и масло” и ние ще 
съдействаме в тази насока за жителите на Общината и за хората, които очакват това да се 
случи за просперитета на населеното място. 

Нашата група от ПП „СДС” не загуби изборите нито от ПП „ГЕРБ”, нито от г-н 
Борисов, ние ги загубихме от един уреден мач. Този мач беше от Стефан, Пенчо и Алеко, 
които бяха съдийската тройка, която предреши избора. 

Пожелавам на настоящото ръководство и неговия екип с тези знаменателни фигури в 
паричното обръщение да престанат, защото ние сме една демократична държава, където 
хората трябва да избират личности, а не парични еквиваленти. 

Искам да пожелая на всички Общински съветници и на Общинското ръководство да 
работим в името и за просперитета на Община Две могили. 

Ние ще съдействаме да подкрепям всяко разумно решение, но няма да се съгласяваме с 
практики, които оронват престижа и достойнството на хората в Общината. 

Пожелавам на г-н Борисов, като мъдър и военен човек да взема винаги правилните 
решения, да бъде надпартиен кмет, а не да изпълнява политически задачи на една определена 
политическа партия, защото кметът от днес нататък е кмет на цялата Община и няма значение 
кой за кого е гласувал, важното е че той трябва да представлява всички жители на Общината. 

Желая на всички новоизбрани общински съветници, кметове на населени места и кмет 
на Община много здраве, късмет и благоденствие през настоящия мандат. 

4. Ивайло Пенев – ПП „БСП”: 
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Уважаеми господин Кмет на Община Две могили,  
Уважаеми кметове,  
Уважаеми колеги, 
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
От името на ПП „БСП” искам да благодаря на всички за участието в изборите. 

Благодаря на тези, които ни гласуваха доверие. Смятам, че участвахме в една честна и 
прозрачна предизборна борба. Така ще продължим и да работим през предстоящия мандат. 

През настоящия местен парламент ние ще бъдем една конструктивна опозиция без да 
спестяваме критиките, когато това се налага. 

Господин Борисов, честито! Пожелавам Ви едно мъдро управление през следващите 4 
години! 

 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Има ли други желаещи от общинските съветници да направят изявление пред 
Общинския съвет. 
 Няма. 
 Предлагам да дадем думата на новоизбрания Кмет на Община Две могили, който да 
направи първото си изявление към нас и жителите на Общината. 

Давам думата на г-н Божидар Борисов.  
 

Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 

Уважаемо госпожо Ангелова, 
Уважаема госпожо Председател на Общинска избирателна комисия,  
Уважаеми господин Председателстващ на Общинския съвет, 
Уважаеми дами и господа Общински съветници,  
Уважаеми гости, 
Уважаеми дами и господа от общинска администрация, 
Както каза и господин Дамянов, мина една тежка кампания. Аз не съм политик, за 

разлика от него и участвам за втори път в избори. Няма да повтарям това, което той каза, но 
ще кажа само едно – днес сме 11 ноември и един ден ни дели от 10 ноември, от датата „30 
години демокрация”. Демокрация, на която една голяма част от нас сме свидетели на датата 10 
ноември 89 година с едни огромни очаквания за свобода, за работа, за добър живот. През тези 
30 години гледаме само политици, политици, които и до днес са в политиката и обясняват как 
ще оправят държавата. В същото време 89 година 90 % от населението на България е било 
високообразовано с високи технологии, с развита икономика и т.н. За тези 30 години, точно 
политиците, които управляваха и продължават да управляват, считам че са в основата на това, 
което е днес нашата Родина, Република България, за която аз като офицер съм се заклел да 
умра и съм служил през целия си трудов живот, в служба на България, а не за собствен 
интерес. Лишавал съм семейството си, моите близки, роднини и приятели само и само да 
поддържаме сигурността на нашата държава, една от сферите, които е може би най-важната, 
защото ако няма сигурност, ако няма една силна и здрава държава, тогава няма да има нито 
икономика, нито бизнес, нито нищо. 

За съжаление през тези 30 години всички избори по един или друг начин се опошлават 
и се стига до там, че управленията се поемат от хора с недоказани качества, които по един или 
друг начин са стигнали до определени позиции чрез партиите. И тук бих искал да кажа в 
отговор на г-н Дамянов, че всеки един от нас трябва да види себе си, да види какво е постигнал 
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в живота, да види своята морална страна, да види ценностната си система, дали той може да 
бъде за пример на другите, защото когато човек заема определена позиция, особено в 
политиката, трябва да се е доказал, че има уменията и качествата да се справи.   

През изминалите 4 години по един или друг начин съм се старал да бъда за пример на 
хората от общинската администрация, с работата си, с държанието си, с отношението си към 
всеки един служител, с отношението си към всеки един гражданин на територията на Община 
Две могили. Никога не съм работил за паричните знаци, както каза г-н Дамянов. Мен 
паричните знаци не ме интересуват, те са на последно място за мен, не че не са важни, но ако 
те са били най-важното нещо за мен, аз щях да тръгна в бизнеса, а не в армията. 

Това е изборът на населението на Община Две могили, не само на град Две могили, 
защото през изминалия мандат, както аз, така и председателят на Общинския съвет бяхме сред 
населението и аз познавам една голяма част от населението на Общината по селата по имена, 
защото аз бях там, сред тях. 

По отношение на финансите – Общината нямаше пари, защото дълги години 
управлението и не е било това, което е трябвало да бъде. Няма как в една администрация да 
няма единна деловодна система, да няма контрол върху харченето на финансовите средства, да 
има общински дружества, които да не се контролират, всичко това е резултатът довел до 
безпаричието през последните 4 години. 

По въпроса за уличните кучета – разберете, това не е проблем на Общината. Това е 
национален проблем. Ако искате ще направим приют, ще отделим определени средства и ще 
го направим, но като няма приют в съседните общини, всикки кучета ще ги изпращат тук ние 
да ги гледаме. 

Искам да благодаря на хората, които гласуват за втори път за мен. Заявявам, че и през 
този мандат ще се работи, така както е било през предходния – прозрачно, на принципна 
основа с всички проблеми, които стоят пред хората. Ще се решават приоритетно, няма как 
всички проблеми да се решат наведнъж.  

Целта ми е да се обединим и да работим всички заедно за това население, което ни е 
гласувало доверие. 

На всички пожелавам добра съвместна работа и нека управлението на всички нас бъде 
успешно, за да можем след 4 години всички ние да излезем от тук с гордо вдигнати глави. 

Успешен мандат на всички! 
 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Има ли други желаещи? 
 Няма. 

 

Предлагам да преминем към втора точка от дневния ред, която е свързана с приемане на 
процедурни правила за избиране на председател на Общинския съвет с тайно гласуване. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Приемане на процедурни правила за избор на Председател на Общинския съвет с 

тайно гласуване: 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Колеги, процедурните правила, които ще ви зачета се съдържат в Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинскя съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 
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Съгласно чл. 24, ал. 1, изречение второ от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 9 от Правилник № 1 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. 10, ал. 1 от Правилник № 1 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. – 7 гласа, съгласно чл. 24, ал. 1, изречение трето 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 5 от Правилник 
№ 1 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. 11, 
ал. 5, изречение второ от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, изборът ще се 
повтори, като в него ще участват само двамата кандидати, които са получили най-много 
гласове.  

За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете 
от общия брой на съветниците, т. е. – 7 гласа. 

7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати не бъде избран, 
процедурата по избора, съгласно чл. 11, ал. 5, изречение четвърто от Правилник № 1 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.  

 

Мехмед Чолаков, каза: 

Това са процедурните правила за избиране на Председател на Общинския съвет.  
Вие имате ли предложения за тяхното изменение или допълнение? 
Няма.  
Предлагам Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация да приеме следното решение: 
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1. Приема процедурни правила за избор на Председател на Общинския съвет с тайно 
гласуване, както следва: 

1.1. Всеки един съветник, партия и коалиция, представени в Общинския съвет могат да 
издигат кандидатури за „Председател на Общинския съвет”. 

1.2. След като бъдат направени предложенията за „Председател на Общинския съвет”, 
комисията утвърждава образец на бюлетината с имената на издигнатите кандидати и плик. 

1.3. Тъй като изборът за „Председател на Общинския съвет” се провежда с тайно 
гласуване, там в ъгъла е обособено място за гласуване. Всеки един от съветниците ще бъде 
поканен от Комисията да упражни правото си на глас. Като бъдете поканени да гласувате, 
идвате при комисията и получавате – една бюлетина и един празен непрозрачен плик. Отивате 
в определеното за гласуване място. Правите своя избор. Слагате бюлетината в плика и ги 
пускате в тази кутия. След това се подписвате в списъка на гласувалите. 

1.4. След като всички съветници бъдат поканени да гласуват и те упражнят правото си 
на глас, Комисията ще отвори кутията с пуснатите в нея пликове с бюлетини. 

1.5. За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от половината от 
гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 7 гласа, съгласно чл. 24, ал. 1, изречение трето 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 5 от Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация. 

1.6. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, съгласно чл. 
11, ал. 5, изречение второ от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, изборът ще се 
повтори, като в него ще участват само двамата кандидати, които са получили най-много 
гласове.  

За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете 
от общия брой на съветниците, т. е. – 7 гласа. 

1.7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати не бъде избран, 
процедурата по избора, съгласно чл. 11, ал. 5, изречение четвърто от Правилник № 1 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.  

 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 1 
 

1. Приема процедурни правила за избор на Председател на Общинския съвет с тайно 
гласуване, както следва: 

1.1. Всеки един съветник, партия и коалиция, представени в Общинския съвет могат да 
издигат кандидатури за „Председател на Общинския съвет”. 

1.2. След като бъдат направени предложенията за „Председател на Общинския съвет”, 
комисията утвърждава образец на бюлетината с имената на издигнатите кандидати и плик. 
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1.3. Тъй като изборът за „Председател на Общинския съвет” се провежда с тайно 
гласуване, там в ъгъла е обособено място за гласуване. Всеки един от съветниците ще бъде 
поканен от Комисията да упражни правото си на глас. Като бъдете поканени да гласувате, 
идвате при комисията и получавате – една бюлетина и един празен непрозрачен плик. Отивате 
в определеното за гласуване място. Правите своя избор. Слагате бюлетината в плика и ги 
пускате в тази кутия. След това се подписвате в списъка на гласувалите. 

1.4. След като всички съветници бъдат поканени да гласуват и те упражнят правото си 
на глас, Комисията ще отвори кутията с пуснатите в нея пликове с бюлетини. 

1.5. За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от половината от 
гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 7 гласа, съгласно чл. 24, ал. 1, изречение трето 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 5 от Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация. 

1.6. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, съгласно чл. 
11, ал. 5, изречение второ от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, изборът ще се 
повтори, като в него ще участват само двамата кандидати, които са получили най-много 
гласове.  

За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете 
от общия брой на съветниците, т. е. – 7 гласа. 

1.7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати не бъде избран, 
процедурата по избора, съгласно чл. 11, ал. 5, изречение четвърто от Правилник № 1 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.  

 

Трета точка от дневния ред: 

Провеждане на избор за Председател на Общинския съвет. 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Колеги, преминаваме към трета точка от дневния ни ред, а именно: Провеждане на 
избор за Председател на Общинския съвет. 

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

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Групата на съветниците от ПП „СДС” предлагаме г-н Бисер Йончев. 
2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

От името на групата на съветниците от ПП „ГЕРБ” предлагам за председател на 
комисията г-жа Галя Додева. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

От ПП „ДПС” предлагаме за член на комисията г-н Мехмед Мехмедов. 
 
Колеги, предлагам 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 да приеме следното решение: 

1. Избира Комисия за избор на Председател на Общинския съвет – Две могили в състав: 
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Председател: Галя Миткова Додева. 
Членове: 1. Бисер Йорданов Йончев. 
       2. Мехмед Руждиев Мехмедов. 
2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на Общинския съвет по 

приетите с Решение № 1 процедурни правила. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 

във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 2 
 

1. Избира Комисия за избор на Председател на Общинския съвет – Две могили в състав: 
Председател: Галя Миткова Додева. 
Членове: 1. Бисер Йорданов Йончев. 
       2. Мехмед Руждиев Мехмедов. 
2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на Общинския съвет по 

приетите с Решение № 1 процедурни правила. 
 

Галя Додева – Общински съветник: 

 Уважаеми г-н Кмете, Уважаеми гости, Дами и господа, 
Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да направят 

предложенията си за избор на „Председател на Общинския съвет”. 
 

1. Ахмед Недрет – Общински съветник: 

От името на групата на съветниците от ПП „ГЕРБ” предлагаме за Председател на 
Общинския съвет да бъде избрана г-жа Юлиана Кънчева Тодорова. Всички ние тук я 
познаваме като учител. Убеден съм, че тя ще се справи отлично с нелеката задача и ще бъде 
един добър балансьор в Общинския съвет. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

От името на групата съветници от ПП „СДС” предлагаме за Председател на Общинския 
съвет да бъде избран г-н Румен Манолов Марков. Той е дългогодишен общински съветник в 
няколко мандата, бил е заместник кмет на Общината и мисля, че и с тази позиция ще се справи 
достойно и в Общинския съвет ще има един баланс между политическите сили. 

3. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

От името на съветниците от ПП „БСП” предлагам за Председател на Общинския съвет 
да бъде избрана г-жа Соня Петрова Неделчева – Нечева, която също има опит и мислим, че ще 
се справи със задачата. 

 

Мехмед Чолаков – Общински ъсветник: 

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

 

Комисията утвърждава образец на бюлетината с имената на издигнатите 

кандидати и плик. Разпечатват се бюлетините.  
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Галя Додева – Председател на Комисията за избор на „Председател на общинския 

съвет”: 

Комисията е готова да проведе избора за „Председател на Общинския съвет”. Затова, 
пристъпваме към гласуване. Ще бъдете поканени по азбучен ред. Припомням: Идвате при нас 
– Комисията и получавате – една бюлетина и един празен непрозрачен плик. Отивате в 
определеното за гласуване място. Правите своя избор. Слагате бюлетината в плика и ги 
пускате в тази кутия. След това се подписвате в списъка на гласувалите. 

Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина, в която само едно име 
стои отбелязано.  

Недействителни са бюлетините, когато:  
1. В избирателния плик е намерена бюлетина с неотбелязани две и повече имена;  
2. Бюлетината не е по установения образец. 
Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. 
Има ли въпроси от общинските съветници по избора за „Председател на Общинския 

съвет”. 
Няма. 
Започваме. 
 

Комисията кани по азбучен ред съветниците да гласуват. Дава им по една бюлетина и 

един празен непрозрачен плик.  

Съветниците отиват на определеното за гласуване място. Правят своя избор. Слагат 

бюлетината в плика и ги пускат в кутията. След това се подписват в списъка на 

гласувалите. 
 

Галя Додева – 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 13 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: 0. 
3.3. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, както следва: 
3.3.1. Юлиана Кънчева Тодорова е получила 8 гласа. 
3.3.2. Румен Манолов Марков е получил 3 гласа. 
3.3.3. Соня Петрова Неделчева – Нечева е получила 2 гласа. 
 

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

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

Две могили, област Русе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
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Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 3 
 

1. Избира с 8 глаза „За” Юлиана Кънчева Тодорова за Председател на Общинския съвет 
в Община Две могили. 
 

Румен Марков – Общински съветник: 

Незавидимо, че само съветниците от групата на ПП „СДС” гласуваха за мен, аз искам 
да заявя, че нашата група ще продължи да работи с партиите, които не успяха да влязат в 
Общинския съвет. Говоря за земеделците, чиито кандидат бе г-жа Любенова, ВМРО с 
кандидат г-н Георгиев. Искам и да поздравя колегите, които казаха, че ще са опозиция – 
честито, имате вече председател. Нека да управляват с човещина и пожелавам успех! 

 

Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Уважаемо госпожо Ангелова, 
Уважаема госпожо Председател на Общинска избирателна комисия,  
Уважаеми дами и господа Общински съветници,  
Уважаеми гости, 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно четвърта. 
 

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: 
 

Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, трябва да изберем Временна комисия за изработване на проект за Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

Предлагам комисията да се състои от 5 члена, като всяка една от партиите и 
коалициите, които са представени в Общинския съвет да предложи по един член на комисията. 

Имате ли вие други предложения за броя и начина на определяне членовете на 
Временната комисия? 

Няма. 
В такъв случай, моля да направите своите предложения. 
 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

От името на групата съветници от ПП „СДС” предлагам за член на комисията г-н Румен 
Манолов Марков.  

2. Ивайло Димитров – Общински съветник: 

От името на групата съветници от ПП „ГЕРБ” предлагам г-жа Христина Ефтимова за 
Председател на комисията и г-жа Галя Додева за член. 

3. Мехмед Мехмедов – Общински съветник: 

От името на групата съветници от ПП „ДПС” предлагам г-н Мехмед Чолаков за член на 
комисията. 

4. Ивайло Пенев – Общински съветник: 
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От името на групата съветници от ПП „БСП” предлагам г-жа Соня Петрова Неделчева – 
Нечева. 

 

Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Въз основа на направените от вас предложения, предлагам Общинския съвет, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да 
приеме следното решение: 

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. 

Председател: Христина Димитрова Ефтимова. 
Членове:  1. Галя Миткова Додева. 
  2. Румен Манолов Марков. 
  3. Мехмед Селманов Чолаков. 
  4. Соня Петрова Неделчева – Нечева. 
2. Упълномощава същата в 14- дневен срок да изготви и представи за приемане 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

Имате ли вие други предложения по предложения проект за решение? 
Няма. 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение на Общинския съвет, 

моля да гласува с вдигане на ръка? 
 Против. 
 Въздържали се. 
 По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 

1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация с 10 (десет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 4 
 

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. Галя Миткова Додева. 
  2. Румен Манолов Марков. 
  3. Мехмед Селманов Чолаков. 
  4. Соня Петрова Неделчева – Нечева. 
2. Упълномощава същата в 14- дневен срок да изготви и представи за приемане 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 
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Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Уважаема госпожо Председател, бих искала да отразя отрицателния си вот. 
Вие за първи път влизате в Общинския съвет и за първи път сядате на този стол, но аз 

считам, че като бъдещ Председател Вие трябва да оглавите комисията за изработване на 
правилника, с който Вие ще работите следващите 4 години. 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Разбира се, г-жа Нечева е права, но тъй като много от нещата залегнати в правилника 
касаят Председателя на Общинския съвет. Ще се получи, така че ако Председателят на 
Общинския съвет участва в изготвянето на правилника ще влезе в конфликт на интереси, 
което е крайно неудобно. 

 

Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам първото заседание на 
новоизбрания VІII – ми Общински съвет в Община Две могили.  

 

Протоколът е изготвен на 12.11.2013 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – за Общински съвет. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

Председател Общинския съвет – Две могили:  

     

______________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 


