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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 

№ 44 
 

Днес, 20 октомври 2014 година, в 10.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

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

Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския 

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 15 (петнадесет) общински съветника. 

 Отсъстват: Татяна Василева Димитрова, Теодор Атанасов Андреев – съобщил, че 

ще закъснее. 

 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. 

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

дневен ред на настоящото редовно заседание. 

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

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 15 (петнадесет) 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:` 

Избор на „Председател на Общинския съвет”. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, процедурните правила за избор на Председател на Общинския съвет с 

тайно гласуване са приети с Решение № 1 от 04.11.2011 г.  

Следва да изберем комисия по провеждането на избора. 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 решение със следния текст: 

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

състав: 

Председател: Пламен Петков Лашев. 

Членове: 1. Стефка Райкова Пенчева. 

     2. Микерям Кадир Адям. 
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      3. Велико Димитров Великов. 

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

приетите процедурни правила. 
 

Вие имате ли предложения за друг състав или членове на комисията? 

Няма.  

Подлагам направеното от мен предложение за състав на комисия за провеждане 

избора за Председател на Общински съвет – Две могили на гласуване. 

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 15 (петнадесет) гласа “За”, 0 (нула) 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 15 (петнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 723 
 

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

състав: 

Председател: Пламен Петков Лашев. 

Членове: 1. Стефка Райкова Пенчева. 

     2. Микерям Кадир Адям. 

      3. Велико Димитров Великов. 

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

приетите процедурни правила. 
 

Айдън Карамехмедов – 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,  

Предлагам, политическите партии, коалиции и отделните съветници да направят 

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

 Общинският съветник Теодор Атанасов Андреев влезе в залата. 
 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник от Групата на ПП „ДПС”: 

На първо място искам да кажа, че решението да проведем днес извънредно 

заседание на Общинския съвет, според мен е правилно. Хубаво е, че се събрахме днес, 

всеки да си каже каквото има за казване без телевизия и други медии. Нашата партия – 

ДПС заседавахме на общинско ниво и смятаме, че нашата партия е една от водещите и 

трябва да бъдем важни както в политическия живот, така и в обществения. Мое мнение е, 

че всички ние трябва да положим всички усилия да изкараме достойно този мандат, без 

кризи и напрежение, поради което ние предлагаме Общинският съветник Айдън Сабриев 
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Карамехмедов за Председател на Общинския съвет. Няма нужда да ви говоря за него, 

всички го познавате добре, той е Общински съветник още от предходния мандат на 

съвета. 
 

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

Общинския съвет”: 

Колеги, има ли други предложения? 

След като няма други предложения за избор на „Председател на Общинския съвет”, 

предлагам да преминем към следващата част от процедурата. 

Имате ли все пак други предложения. 

Няма. 

Пристъпваме към изготвяне на бюлетината за избора и нейното разпечатване. 

Имайте малко търпение. 
  

1. Боян Симеонов – Общински съветник от Групата на ПП „ГЕРБ”: 

 Г-н Лашев, Общинските съветници от нашата група няма да вземем участие при 

избора на Председател на Общинския съвет, поради което ние ще се оттеглим.  
 

Комисията утвърждава образец на бюлетината с името на издигнатия кандидат 

и плик. Разпечатват се бюлетините.  
 

Пламен Лашев – Председател на Комисията по „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. 
 

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 12 бели непрозрачни плика. 

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

гласуване, констатира: 

3.1. Брой на действителните бюлетини е   12 

3.2. Броя на недействителните бюлетини е: 0 
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3.3. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, както 

следва: 

3.3.1. Гласували „ЗА”  -  4 общински съветника; 

3.3.2. Гласували „ПРОТИВ”   0 общински съветника; 

3.3.3. Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  8 общински съветника; 
 

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

Общинския съвет”: 

 Колеги, явно е че изборът на председател на Общинския съвет ще бъде труден, 

поради това ви предлагам да прекратим процедурата. Правилникът ни дава право да 

проведем втори тур за избор, но според мен и след него няма да има по-различни 

резултати. Наистина много трудно ще се получи консенсус. Нека оставим избора за 

редовното заседание на Общинския съвет, предвидено за 24.10.2014 г. – петък. 

 2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Идеята на днешното извънредно заседание беше именно тази да се избегне 

ефирното представяне, на което могат да се получат нелицеприятни изказвания. На 

днешното заседание колегите от Групата Общински съветници от ПП „ГЕРБ” отсъстват, 

но преди три години при влизането ни в тази зала всички гласно дадохме своята подкрепа. 

Всички ние при встъпването си в този Общински съвет се кълнем, че ще работим за 

просперитета на Община Две могили и нашето основно мото е това. Нашата кандидатура 

не е само и единствено стремеж да имаме Председател на Общинския съвет от нашата 

партия. Ако е необходимо нека гласуваме и прекратяваме заседанието, аз нямам какво 

друго да кажа. 

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

Общинския съвет”: 

 Изборът, който трябва да направим днес е наистина много важен и ще помоля 

някой от колегите ако има нещо да казва, нека го каже. 

 4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

 Нека отложим Избора за Председател за следващото заседание на Общинския 

съвет. Явно е, че има известно напрежение и според мен днес на втория тур пак няма да 

има избран. Нека се направят консултации и ако не изберем Председател да търсим 

вариант да работим на ротационен принцип. За съжаление стигнахме до положение да 

няма желаещи да оглавят Общинския съвет. Нека гласуваме да прекратим заседанието, а 

на следващото заседание колегите от „ГЕРБ” би следвало да вземат участие в избора, така 

както участваха всички 2011 година. 

5. Стоян Гецов – Общински съветник:  
Предлагам да прекратим заседанието. Нека има консултации, както и други 

предложения. Наистина ако не успеем да си изберем Председател ще бъде жалко. Кой ще 

носи отговорността? 
 

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

Общинския съвет”: 

Колеги, постъпи предложение да прекратим разискванията по тази точка. 

Предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното предложение. 

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

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

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се” предложението се приема. 

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, 
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т. 24 във връзка с чл. 11, ал. 5, изречение 4 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 724 
 

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

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

2. Насрочва нова процедура за избор на „Председател на Общинския съвет”, която 

да се проведе като точка първа в следващото редовно заседание на Общинския съвет. 
 

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

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Колеги, в деловодството на Общинския съвет няма постъпили питания. Все пак 

някой от вас желае ли да вземе думата? 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Г-н Кмете, нека се обмисли вариантът там, където се прави ремонта на парка, на 

улицата, която е към магазина да се положи „легнал полицай”. Има много оплаквания от 

гражданите, че автомобилите точно в този участък карат с несъобразена скорост. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Ще помислим по въпроса, но преди време на пътя към гимназията, когато 

поискахме да положим „легнал полицай” ни беше отказано, не знам сега на тази улица 

дали ще ни разрешат. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Г-н Кмете, възможно ли е от счупените плочки, които се махат от парка да се 

сложат на улицата на Куцаров? Нека се позакърпи положението на тази улица поне за 

зимния период. 

4. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Да, ще го направим.  

5. Стоян Гецов – Общински съветник: 

Г-н Кмете, има запитване от граждани на Общината ще може ли на пракинга пред 

сградата на Общината да се обособи едно или две паркоместа за инвалиди? 

6. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Да, ще маркираме мястото. 

7. Светлозар Донев – Общински съветник: 

В петък в ПГСС имаше посещение от Общински съветници от Комисията по 

„Образование” и Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”. Срещата се 

получи много добре, но аз искам да попитам възможно ли е да се направи нещо по 

въпроса с прелеза. Наистина положението на прелеза е много зле, железата на арматурата 

са изкочили, просто всичко е много разбито вече. 

8. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Ще се опитаме да направим нещо по въпроса. 
 

Айдън Карамехмедов – Председателстващ Общинския съвет: 

Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и четвъртото (извънредно) 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 21.10.2014 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:  
 

     ________________________(Айдън Карамехмедов) 


