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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 18.11.2011 г., от 08.15 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 16.11.2011 г.. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: 
Запознах се с Проекта за Правилник, в неговия последен вариант. Мисля, че 

трябва да отпадне приемането на правилниците и наредбите на две четения. В 

останалата си част сме съгласни с проекта. Колегите от нашата партия приемаме 

също така комисиите да станат пет, но нека да помислим как да бъде натоварена 

комисията по земеделие.  

 В разискванията по проекта участваха: 
1. Татяна Василева: 
Ние искаме в Правилника да влезе текста, записан в чл. 13, ал. 1, т. 3 на 

първия вариант на Проекта. С останалата си част сме съгласно.  

2. Юсеин Юсеинов:  
В Правилника няма текст, който да предвижда да не се налагат финансови 

санкции на лица, които по уважителни причини не присъстват на заседание на 

общинския съвет, на постоянни или временни комисии. Така, че ако може да се  

предвиди такъв текст. 

3. Байчо Георгиев: 
Ако не възразявате, ще направя тези промени, които сега предлагате. Ще 

предам проекта за Правилник на Донев, за да може той да си подготви докладната 

и да я внася за разглеждане н съвета. Лашев пък – да си насрочи заседанието.  

4. Светлозар Донев:  
Мисля, че останаха няколко спорни момента в Правилника, но нека колегите 

да решат по време на заседанието. 
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Сега предлагам да приемем следното становище по тази точка от дневния 

ни ред: 

 1. Възлага на Байчо Георгиев: 

1.1. Да подготви окончателния Проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, като нанесе съответните промени, съгласно 

направените в днешното заседание изказвания.  

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. 

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 окончателния Проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, като нанесе съответните промени, съгласно 

направените в днешното заседание изказвания.  

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. 
 

 Заседанието на временната ком исия завърши в 9.30 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) 


