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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 

Днес, на 11.11.2011 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на 

Общината, в стая № 2, започна заседание на Временната комисия за изработване на 

проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на което 

присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – Председател на комисията. 

2. Байчо Петров Георгиев – член. 

3. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

Отсъства: Татяна Димитрова Василева – член.  

В работата на заседанието взе участие Пламен Петков Лашев – общински 

съветник. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 
законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане 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 докладва Светлозар Донев: 
В началото на седмицата, всеки един от нас получи копие от сега 

действащия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с цел да се 

запознае с него и съответно – да направи предложения за неговото изменение или 

допълнение.  
 Предлагам да разглеждаме всяка една част поотделно и да правим 

съответните предложения. Ако имате други виждания, моля да ги споделите.    

 В разискванията по проекта участваха: 
1. Юсеин Юсеинов: 
Съгласен съм с така направеното предложение. 

2. Байчо Георгиев: 
Моите предложения съм ги разпечатал на листи и ще дам на всеки един от 

вас по екземпляр, за да може да следите по-лесно текстовете.  

3. Светлозар Донев: 
Първата глава от Правилника е озаглавена: “Общи положения”. Имате ли 

предложение за нейното изменение или допълнение? 

4. Байчо Георгиев: 
В тази глава имам две предложения:  

Първото: Чл. 2, ал. 3 да добие следния вид:  

“(3) Заседание на общинския съвет може да се проведе и на друго място на 

територията на общината или извън нея по решение на неговия председател.”  
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Второто: Чл. 6 да отпадне, тъй като има според мен има повторение с 

текста в чл. 4, ал. 1. 

5. Юсеин Юсеинов: 
Мисля, че няма причина поради, която да не приемем тези две предложения.  

6. Светлозар Донев: 
Втората глава от Правилника е озаглавена: “Конституиране на Общинския 

съвет”. Имате ли предложение за нейното изменение или допълнение? 

7. Юсеин Юсеинов: 
В чл. 12, ал. 4 в думата “неотбелязани” сричката “не” трябва да отпадне.  

8. Байчо Георгиев: 
В тази глава имам няколко предложения:  

Първото: Чл. 7, ал. 2 и 3 да добият следния вид:  

“(2) В деня, преди началото на  първото заседание, в присъствието на 

областния управител или на негов представител, на председателя или член на 

общинската избирателна комисия и граждани на общината, новоизбраните 

общински  съветници, кмет на общината и кметовете на кметства полагат 

предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва: “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 Двемогилска община и да 

работя за тяхното благоденствие”, което се удостоверява, като всеки подписва 

клетвена декларация. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да 

присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо 

заседание на общинския съвет. 

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и 

кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.”  

Второто: В чл. 11, ал. 1 да отпаднат думите “от трима човека”.  В момента в 

Общинския съвет има четири партии и коалиции и е редно при провеждане на 

такъв избор, всяка една от тях да предложи, ако желае, съветник за член или 

председател на комисията. 

Третото: В чл. 12, ал. 1 да добие следния вид: 

“(1) Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в 

общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за председател.”   

Четвърто: Предлагам в чл. 12, ал. 3, 4 да добият следния вид, като прибавим 

и една това алинея 7:  

“(3)  Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в 

плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в 

плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат 

за една. 

(4)  Недействителни са бюлетините, когато:  

1. са намерени в избирателната кутия без плик; 

2. в избирателния плик е намерена бюлетина с отбелязани две или повече 

имена;  

3. не са по установения образец. 

4. върху тях са отбелязани думи и знаци. 

(7) При една кандидатура празният плик се счита за отрицателен вот.” 

Пето: Предлагам един нов член, който да регламентира избора на заместник-

председател на Общинския съвет: 

Чл……. (1) Общинският съвет  определя броя и избира заместник-

председатели, по предложение на отделните групи общински съветници. 
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(2) Заместник-председателите на общинския съвет се избират с явно 

гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински 

съветници. 

 Шесто: Предлагам и промени в чл. 13, където: 

1. В ал. 1 добавям ново – трето основание за прекратяване на пълномощията 

на председателя на Общинския съвет: 

“3. по писмено мотивирано искане на една трета от общия брой на 

съветниците.” 

2. Във връзка с новото основание, ал. 3 трябва да добие следния вид: 

“(3) В случаите по ал.1, т. 2 и 3, решението на общинския съвет се взема по 

реда на чл. 11 и чл. 12.” 

3. Предлагам да промени и текста в ал. 4 и 5, които да добият следния вид: 

“(4) Нов избор за председател на общинския съвет се произвежда веднага 

след обявяване на оставката или приемане на решението за прекратяване на 

пълномощията на досегащния или на следващото заседание. 

(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и 

при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от един 

от заместник-председателите, избран от съвета.” 

 Седмо: Предлагам и един нов член, който да реглементира прекратяване на 

пълномощията на зам.-председателя: 

“Чл. …….. (1) Пълномощията на заместник-председателите на общинския 

съвет се прекратяват предсрочно: 

1. при подаване на оставка; 

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си 

като заместник-председател за повече от три месеца; 

3. по искане на една трета от общинските съветници. 

4. по искане на групата съветници, която  е издигнала кандидата. 

(2) в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 решението на общинския съвет се взема по 

реда на чл. ……., ал.2.” 

9. Светлозар Донев: 
Предлагам в предложението ти за зам.-председателите думите “определя 

броя и избира” да се заменят с “може да избере”. На следващо място – в чл. 13, в 

ал. 5 на твоята редакция да се допълни, че заседанието се председателства от зам.-

председател “или от съветник”. 

Други предложения? Няма. Продължаваме нататък. 

Третата глава от Правилника е озаглавена: “Ръководство на Общинския 

съвет”. Тук аз искам да направя няколко предложения: 

Първо в чл. 15, ал. 1, т. 1 задължението да се публикуват актовете на 

Общинския съвет в регионалния печат да се запише: “по възможност”. 

Предлагам да отпаднат ал. 2 от същия член, чл. 16 и 17. Да отпадне и 

изискването материалите да се изпращат по пощата, като е записано в чл. 18, ал. 2. 

Трето, предлагам ал. 3 от чл. 15 да се оформи малко по-ясно:  

“(3) При участие на председателя на Общинския съвет в разискванията по 

даден проект за решение, по която той е страна или вносител, заседанието се 

ръководи от избран зам.- председател или съветник до гласуването на проекта или 

прекратяване на обсъждането.” 

10. Байчо Георгиев: 
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Аз предлагам в чл. 15, ал. 1 в т. 7 и 8 след думата “постоянните” да се 

добавят думите “и временните”. В т. 15 да се добавят в края на изречението думите 

“ и накмета на общината, когато е извън страната“. 

Чл. 18 може да отпадне, тъй като като текст той се повторя донякъде с чл. 

125 от Правилника. 

11. Светлозар Донев: 
Четвъртата глава от Правилника е озаглавена: “Общински съветник”. Имате 

ли предложение за нейното изменение или допълнение? 

Преди вие да кажете аз ще направя две предложения: 

Първото: В чл. 21, т. 8 думата “писмено” да отпадне и да се предвиди 

възможност съветника да уведоми лично председателя на общинския съвет или 

чрез председателя на групата си, че няма да може да вземе участие в заседание на 

съвета. 

Второто: Чл. 23 да отпадне. 

12. Юсеин Юсеинов: 
Мисля, че тези две предложения могат да се приемат. 

13. Байчо Георгиев: 
Предлагам в чл. 21 да се добави една това т. 9 със следния текст: 

“9. да подаде необходимите декларации, съгласно ЗПРКИ в установения 

срок.” 

14. Светлозар Донев: 
Петата глава от Правилника е озаглавена: “Поведение на Общинския 

съветник. Конфликт на интереси. Етични правила”. Имате ли предложение за 

нейното изменение или допълнение? 

15. Байчо Георгиев: 
Предлагам в чл. 30, т. 1, вместо чл. 35 да бъде записан чл. 27.  

16. Светлозар Донев: 
Аз предлагам да отпадне т. 24 от чл. 24. Други предложения. Няма. 

Продължаваме с шеста глава: “Групи на общинските съветници”. Имате ли 

предложение за нейното изменение или допълнение? 

17. Байчо Георгиев: 
Правя две предложения: 

Първото: В чл. 34., да се създаде нова ал. 2 със следния текст: “Не могат да 

се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, 

местни, етнически, религиозни или професионални интереси”. 

 Второто: В чл. 36., да се създадат нови ал. 3, 4 и 5 със следния текст: 

“(3) При напускане на група или изключване от състава й общинският 

съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група и 

други изборни длъжности в общинския съвет. 

(4) Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим 

общински съветник и не може да бъде приет за член на друга група. 

(5) Не могат да се образуват групи от независими общински съветници, 

както и да се сливат или разделят съществуващи групи.”  

18. Юсеин Юсеинов: 
Ще запозная колегите си с тези предложения и на следващото заседание ще 

коментирам ако нещо не сме съгласни. 

19. Светлозар Донев: 
Седма глава е озаглавена: “Комисии на Общинския съвет”. Имате ли 

предложение за нейното изменение или допълнение? 
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Аз ще кажа, че съветниците от нашата група нямаме окончателно 

становище по тази глава. Обсъждахме да имаме 6 комисии, но вероятно на 

следващото заседание ще бъда по-конкретен. Тук ще кажа, че прледлагаме броя на 

членовете на комисиите да се увеличи до 7 човека. Предлагаме чл. 44, ал. 3 да 

отпадне. 

20. Байчо Георгиев: 
Аз предлагам 4, но можем да сформираме 5, с цел всеки един съветник да 

може да участва в поне две. Проблемът е в натоварването на комисиите. В 

предишния общински съвет, най-натоварени бяха първа, втора и пета комисии. 

Можем да обединим в една комисия работата на четвърта и осма. Като пета 

комисия можем да обединим другите три, но проблемите, които те разглеждат не 

са сходни. Трябда да помислим още. Нека този въпрос го разискваме по-подробно 

на следващото заседание 

 Предлагам още в чл. 45, ал. 4 да бъде посочено, че постоянната комисия 

приема “становище” вместо “решение”, което да е в прерогативите на Общинския 

съвет. 

В чл. 48 думата “район” да отпадне, а в чл. 50, ал. 1 думите “и приетите 

решения”. В ал. 2 на чл. 50 да бъде отбелязано, че протоколът се подписва от 

председателя и секретаря на комисията, след като всички членове на комисията 

положат подписа си в него. 

21. Юсеин Юсеинов: 
Ние не сме мислили да променяме броя на комисиите, но сега във времето до 

следващата комисия, ще обсъдим този въпрос. За другите предложения – няма 

проблем. 

22. Светлозар Донев: 
Следващата осма глава е озаглавена: “Планиране, подготовка и провеждане 

на заседания на Общинския съвет”. Имате ли предложение за нейното изменение 

или допълнение? 

Нашата група има няколко предложения: 

Първо: Да отпадне чл. 56, ал. 1, т. е. да няма определен ден от месеца в който 

да се провежда заседание, а само когато има материали и е необходимо. 

Второ: В чл. 58, ал. 1 думите “подпомаган от председателския съвет” да 

бъдат заличени, а в ал. 4: вместо “Председателския съвет” да се чете 

“Председателят на Общинския съвет”. 

Трето: В чл. 62 да отпадне ал. 2 и в чл. 76 – ал. 3. 

Четвърто: Да отпаднат ал. 3 и 4 от чл. 85, тъй като текста им се повтаря 

донякъде с този от ал. 7, която може да се допълни 

23. Юсеин Юсеинов: 
Аз предлагам всяка група да може да иска прекъсване на заседанието три 

пъти, вместо записаното в Правилника “веднъж”. 

24. Байчо Георгиев: 
Хубаво е да има определен ден за заседание на Общинския съвет. Така на 

администрацията и е по-лесно да работи. Това бе и едно от предложенията към нас 

съветниците от стария общински съвет от омбудсмана Гиньо Ганев. За 

прекъсванията – три пъти ми се вижда много. Ние сме четири групи и ако всяка се 

възполза от това право, излиза че два часа ще сме в пауза. Но както решите. За 

другите неща, ще успеем да ги нагласим. 

25. Светлозар Донев: 
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Продължаваме нататък с девета глава. Тя е озаглавена: “Внасяне, 

обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на Общинския съвет”. 

Имате ли предложение за нейното изменение или допълнение? 

Докато мислите, аз ще направя своите предложения. 

Считам, че чл. 90, ал. 1 трябва да се конкретизира и да се посочи, че след 

като разгледат съответните докладни с решения дават своето становище, за което 

съставят протокол. 

Чл. 91, ал. 1 трябва да се отмени, тъй като реално не се прави. Ако някой 

член на друга комисия иска иска да прочете, какво са решили техни колеги от 

труди комисии, може да прочете в протоколите им, които се съхратяват в 

Общинския съвет. 

Трето: В чл. 102, ал. 1 т. 1 да отпадне тъй като трудно можем да го 

реализираме. 

26. Байчо Георгиев:  
В предишният мандат двете гласувания при приемане на нормативни актове 

не се оказа ефективно. По тази причина правя предложение да се откажем от това и 

да минем на едно четене. 

27. Юсеин Юсеинов: 
Ние нямаме формирано единно мнение по въпроса. Нека да го коментираме 

на следващото заседание. 

28. Светлозар Донев: 
Наистина в миналия мандат само си усложнихме процедурата с приемането 

на наредбите и правилниците. Но нека да го обсъдим в групите си и да решим 

окончателно на следващото заседание 

Десета глава е озаглавена: “Контрол върху актовете на кмета на общината, 

издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет”. Имате ли предложение за 

нейното изменение или допълнение? 

Нямате! 

Добре, продължаваме с единадесета глава, озаглавена: “Взаимодействие 

между общинския съвет и общинската администрация”. Имате ли предложение за 

нейното изменение или допълнение? 

Аз предлагам тук да отпаднат чл. 126 и 127, които регламенират дейността 

на кметските наместници.  

29. Байчо Георгиев: 
Аз предлагам чл. 125 да добие малко по-друго съдържание, а именно: 

“Чл. 125. (1) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност 

се подпомага и осигурява от служител определен от общинската администрация, 

които: 

1. води входящата и изходящата кореспонденция  на Общинския съвет; 

 2. обработва техническата документация на заседанията на Общинския 

съвет, на постоянните и временните комисии; 

  3. изготвя и съхранява протоколите от заседанията на Общинския съвет и 

становищата от заседанията на постоянните и временните комисии; 

 4. информира съветниците за заседанията на Общинския съвет и неговите 

комисии; 

      5. изготвя присъствените листа за заседанията на Общинския съвет и на 

неговите комисии и информира Председателя за присъствието на общинските 

съветници на заседанията. 

 6. оформя: 
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 6.1. актовете (правилници, наредби и решения), приети от Общинския 

съвет; 

 6.2. преписи на протоколите и решенията от проведените заседания на 

Общинския съвет; 

7. комплектува поканите и докладните записки с приложените към тях 

материали и ги изпраща не по-късно от седем дни преди провеждането на 

заседанието на общинския съвет на Областния управител на област Русе и на 

Кмета на общината 

8. изпраща на Районна прокуратура – Бяла приетите правилници и наредби, 

както и препис – извлечения от решенията на общинския съвет. 

9. Осъществява и други, възложени му от Председателя задачи, свързани  с 

дейността на Общинския съвет. 

(2) Общинските съветници получават поканата, докладните записки и 

приложените към тях материали за предстоящото заседание лично от концеларията 

на общинския съвет и на заявените от тях електронни пощи, не по-късно от седем 

дни преди неговото провеждане.  

(3) По изключение отделни материали за съответното заседание могат да се 

предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.” 

30. Светлозар Донев: 
Дванадесета глава е озаглавена: “Финансово осигуряване на Общинския 

съвет”. Имате ли предложение за нейното изменение или допълнение? 

Аз ще отбележа, че ние нямаме единно становище, но сме се ориентирали 

към 60 % възнаграждение на председателя на общинския съвет и запазване 

заплащането на съветниците по същата схема. 

31. Байчо Георгиев: 
Аз също мисля, че 60 % е достатъчно за председателя. Неговото работно 

време може да бъде по 4 часа всеки ден от понеделник од четвъртък и 8 часа – в 

петък. Но нека да го решаваме следващия път. Относно заплащането на труда на 

съветниците, аз мисля че това което действаще до момента е добре и можем да го 

запазим. 

32. Светлозар Донев: 
За последната глава имате ли предложения за нейното изменение или 

допълнение? 

33. Байчо Георгиев: 
Да я оформим както си оформяме в последно време правилниците и 

наредбите. 

34. Светлозар Донев: 
За днес е достатъчно. Да се съберем сряда, 16.11.2011 г. в 13 часа за втори 

прочит на Правилника и изчисване на спорните въпроси. Георгиев, ще направиш 

ли протокола? 

35. Байчо Георгиев: 
Ще го направя, няма проблем. Ще изпратя протокола на електронните пощи 

на всички съветници, които имат. Ще се опитам да изготвя и Правилника според 

това, което днес коментирахме. Него също ще ви изпратя, най-късно в понеделник. 

36. Юсеин Юсеинов: 
Разбрахме се за сряда. Възлагаме на Байчо Георгиев да подготви проекта за 

Правилник, съобразно направените днес предложения за неговото изменение и 

допълнение.   

37. Светлозар Донев: 
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Имате ли други предложения? 

 Нямате. 

 Предлагам да приемем следното становище по тази точка от дневния ни ред: 

 1. Възлага на Байчо Георгиев: 

1.1. Да подготви Проекта за Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, съобразно направенети в днешното заседание предложения за 

изменение и допълнение на сега действащия. 

1.2. Да изпрати на всички съветници, които са посочили в Анкетните си 

карти, че имат електронен адрес Проекта за Правилник, както и този протокол, 

съставен от комисията. 

2. Насрочва второ заседание на Комисията на 16.11.2011 г. от 13.00 часа, за 

което г-жа Татяна Василева да бъде уведомена от техническия сътрудник. 
 

След последвалото гласуване, Комисията с 3 (три) гласа “За” взе 
следното  

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Възлага на Байчо Георгиев: 

1.1. Да подготви Проекта за Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, съобразно направенети в днешното заседание предложения за 

изменение и допълнение на сега действащия. 

1.2. Да изпрати на всички съветници, които са посочили в Анкетните си 

карти, че имат електронен адрес Проекта за Правилник, както и този протокол, 

съставен от комисията. 

2. Насрочва второ заседание на Комисията на 16.11.2011 г. от 13.00 часа, за 

което г-жа Татяна Василева да бъде уведомена от техническия сътрудник. 

 
 Заседанието на временната ком исия завърши в 11.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Светлозар М. Донев)                          (Байчо П. Георгиев)                         (Юсеин Ах. Юсеинов) 

 

 

 

 

      Председател на Временната комисия: 
 
 
      ______________ (Светлозар М. Донев) 


