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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  
№ 3 

 

Днес, на 10.12.2007 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, започна третото 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. Байчо Петров Георгиев – Председател на комисията. 
2. Александър Иванов Иванов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Енчо Петров Стоянов – член. 
5. Йордан Георгиев Великов– член. 
6. Светлозар Милчев Донев – член. 
7. Сезер Юсеин Сабах – член. 

 

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

1. Обсъждане на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 
направените предложения по време на обсъждането му на първо четене на 04.12.2007 г.. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: 
Това което бе предложено да влезе и да се коригира, по време на заседанието на 
Общинския съвет, проведено на 04.12.2007 г. сме го отразили в предложения и раздадения  
ви проект за правилник, който предлагам да приемем и да стане оснава за работата ни 
занапред. Ако има нещо пропуснато, сега е момента да го коригираме. По време на 
следващото заседание, което ще проведем на 19.12.2007 г. в село Могилино, могат да се 
разглеждат само писмени становища, внесени до началото на заседанието.  
 В разискванията по проекта участваха: 

1. Светлозар Донев: 
Считам, че всичко което бе предложено по време на заседанието е отразено в 

правилника. Не е пропуснато нищо. 
2. Сезер Сабах: 

 Ние ще имаме възможност във следващите няколко дни да прочетем още по-
подробно правилника и ако нещо сме пропуснали, ще го коригираме на 19.12.2007 г., както 
там се иска. 

3. Йордан Великов: 
 Не е лошо да помислим за членовете на комисиите сега и в деня на заседанието да 
няма препирни между политическите сили.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 



 2 
1. Одобрява със 7 (седем) гласа „за” предложения проект за Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, който да бъде предложен за приемане на „второ четене” на 
заседанието на общинския съвет, насрочено за 19.12.2007 г. 
 
 Заседанието на временната комисия завърши в 13.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                            (Байчо П. Георгиев)                          (Александър Ив. Иванов)                                 (Ахмед Н. Феим) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………  6. ……………………… 
                              (Енчо П. Стоянов)                              (Йордан Г. Великов)                              (Светлозар М. Донев) 

 
 

7. ………………………   
                            (Сезер Юс. Сабах)                   
 
 


