
 1 

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  
№ 2 

 

Днес, на 16.11.2011 г., от 13.00 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. Татяна Димитрова Василева – член.  

4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – 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, след направените предложения от Комисията на 11.11.2011 г.. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
Аз се запознах с Проекта за Правилник, който ми бе изпратен на 

електронната поща след проведеното първо заседание на Комисията ни. 

Представих го на колегите си от нашата Партия и имаме няколко предложения по 

него. 

Първото: Да няма заместник-председател на Общинския съвет. 

Второ: В чл. 11, ал. 3 да си остане записано онова, което е записано в стария 

Правилник в чл. 12, ал. 3. 

Трето: Комисиите в Общинския съвет да бъдат 6, а именно: 

1. Комисия по бюджет и финанси. 

2. Комисия по териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция. 

2. Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда. 

4. Комисия по образование, култура и културно-историческо наследство, 

проблемите на децата, младежта, спорта и туризма. 

5. Комисия по здравеопазване и социална политика. 

6. Комисия по законност, обществен ред и сигурност и по проблемите на 

гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на интереси 

и вероизповеданията. 

Четвърто: Председателят на Общинския съвет да получава 60 % от 

възнаграждението на Кмета на Общината. 
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Пето: Прекъсванията на заседанията ни да бъде не три пъти, а два пъти от 

отделна поличитеска партия. 

Шесто: Да отпадне изискването в чл. 53, ал.1 заседанието на Съвета да се 

провеждат в определен ден. 

 В разискванията по проекта участваха: 
1. Байчо Георгиев: 
В този вариант зам.-предедателите нямат никакви правомощия и тяхното 

оставане в Правилника не е от особено значение. Според мен комисиите трябва да 

са пет, а именно: 

1.Комисия по бюджет и финанси. 

2. Комисия по териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, законност, обществен 

ред и сигурност, предотвратяването и разкриването конфликти на интереси, 

регионална политика и евроинтеграция. 

3. Комисия по образование, култура и културно-историческо наследство, 

вероизповедания, символика, проблеми на децата, младежта, възрастните хора, 

спорта и туризма и проблемите на гражданското общество. 

4. Комисия по здравеопазване и социална политика. 

5. Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда. 

Относно възнаграждението на Председателя на Общинския съвет ще се 

въздържа да изкажа мнение.  

Считам, че в Правилника трябва да бъдат записани правомощията  на 

кметските наместници. 

Също така мисля, че трябва да има определн ден от месеца, в който да се 

предвижда провеждане на редовно заседание на съвета. Ако няма материали, 

разбира се, че няма да се провежда. Но като има определен такъв ден, 

администрацията ще си прави по-лесно плановете, кога да подаде подготви и 

подаде материалите си за разглеждане. 

Никой нищо не каза за приемането на нормативните актове на две четения. В 

предходния мандат това се оказа неудачно. 

2. Татяна Василева: 
Ние смятаме, че Общинския съвет, трябва да има зам-председатели, поради 

което в Правилника трябва да бъдат посочени начините за тяхното избиране и 

освобождаване, а така също и какви правомощия имат. По отношение броя на 

комисиите, ние мислим, че те трябва да бъдат пет за да могат да бъдат натоварени 

равномерно всички съветници. По отношение възнаграждението на Председателя, 

считаме, че то трябва да бъде в размер на 50 %. Съгласни сме да има определен ден 

в месеца в който да се провежда редовно заседание на съвета. Правомощията на 

кметските наместници трябва да бъдат определени от нас и не виждам защо това да 

не стане в Правилника ни, както е било досега. 

3. Юсеин Юсеинов:  
Ние от ДПС искаме Общинския съвет да има зам.-председатели, които да 

подпомагат дейността на Председателя. Съгласни сме комисиите в съвета да бъдат 

пет, като всички съветници по възможност да бъдат еднакво натоварени. 

Възнаграждението на Председателя на съвета да бъде в размер на 60 %. 

4. Светлозар Донев:  
Нещата като цяло се изясниха. Има няколко спорни момента. Аз ще запозная 

колегите си с вашите мнения и в петък, за когато предлагам да се съберем отново, 

ще изразя окончателната ни позиция. Нека Георгиев да направи за тогава Проекта 
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за Правилник с първи и втори вариант. Можем и така да го внесем за разглеждане 

от съвета. Нека всички да решим, кое е по-правилно. Наистина за двете четения 

нищо не казахме. Реално по всяко време можем да правим предложения за 

изменение и допълнение на тези нормативни актове. 

Предлагам да се съберем в петък сутринта, за да можем да огледаме Проекта 

за Правилник и да подготвим докладната записка. 

Относно днешното заседание, 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, като спорните текстове бъдат посочени в два варианта.  

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 трето заседание на Комисията на 18.11.2011 г. от 08.150 часа. 

5. Юсеин Юсеинов: 
Съглесен съм с това предложение. Нека се съберем отново в петък от 8.15 

часа сутринта. 

6. Светлозар Донев: 
Имате ли други предложения? 

 Нямате. 
 

След последвалото гласуване, Комисията с 4 (четири) 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, като спорните текстове бъдат посочени в два варианта.  

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 третото заседание на Комисията на 18.11.2011 г. от 08.15 часа. 
 

 Заседанието на временната ком исия завърши в 14.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Светлозар М. Донев)                          (Байчо П. Георгиев)                          (Татяна Д. Василева) 

 

 

4. ………………… 
        (Юсеин Ах. Юсеинов) 

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


