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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  
№ 4 

 

Днес, на 01.12.2011 г., от 16.30 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. Христина Димитрова Ефтимова – Председател на комисията. 

2. Пламен Петков Лашев – член. 

3. Светлозар Милчев Донев – член. 

4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 

Отсъства: Татяна Димитрова Василева – член.  

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: 
На три проведени заседания на комисията, която беше сформирана на 

предишното заседание на Общинския съвет успяхме да разработим Проект на 

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

взаимодействието му с общинската администрация. Всеки един от вас се е запознал 

с него предварително и го е обсъдил с групата си. 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. Пламен Лашев: 
Съгласен съм с така направеното предложение от г-н Донев.  

2. Светлозар Донев:  
По първа глава от правилника, която е озаглавена „Общи положения” аз и 

моята група нямаме никакви забележки, да си остане така както е. Вие имате ли 

други предложения? 

3. Айдън Карамехмедов: 
Съгласен съм с написаното в първа глава от правилника. Нямам нищо, което 

искам да добавя. 

4. Светлозар Донев:  
В такъв случай да преминем към втора глава от Правилника. Имате ли вие 

някакви предложения. Аз лично съм съгласен с написаното до тук и нямам какво да 

добавя. 

5. Айдън Карамехмедов: 
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Нашата група поддържа текста на чл. 12, ал. 1, а именно: „Общинският 

съвет може да избере заместник – председатели, по предложение на отделните 

групи общински съветници”. Ние предлагаме от двете групи – ДПС и БСП за има 

по един заместник – председател. 

6. Светлозар Донев: 
Аз не съм съгласен с предложението на г-н Карамехмедов. Според мен това 

ще бъде по-лошия вариант. Хубаво е да си има един председател без зам. – 

председатели. Моето становище е да оставим така и двете предложения в проекта 

за правилник и на самото заседание на Общинския съвет да решим, кое 

предложение да се приеме. 

7. Пламен Лашев: 
Нашата група предлага текстът на чл. 13, ал. 1, т. 3 да отпадне и да добие 

следния вид: 

 „3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по 

ЗПУКИ.” 

8. Светлозар Донев: 
Съгласен съм с предложението на Лашев, нека чл. 13, ал. 1,т. 3 добие този 

вид. 

9. Христина Ефтимова: 
Абсолютно съм съгласна с предложението на Лашев. Освен това, не може 

пълномощията на председателя да бъдат прекратени както е записано: „По писмено 

мотивирано искане на една трета от общия брой на съветниците.”. Това според мен 

е противозаконно. Не може избирането на председател да става с повече от 

половината от гласовете от общия брой на съветниците, или в нашия случай – 9 

гласа, а пълномощията му да бъдат прекратявани по искане на една трета от общия 

брой на съветниците. Както се избира председателя, така и ще му се прекратяват 

пълномощията. 

Също така аз предлагам чл. 14 да си остане така и на самото заседание на 

Общинския съвет, след като решим дали ще има зам.-председател или не, да 

гласуваме и този член, като съответно ал. 1, т. 3 добие следния вид: 

„3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по 

ЗПУКИ.” 

10. Светлозар Донев: 
Преминаваме към следващата глава от правилника, а именно: трета – 

„Ръководство на Общинския съвет”. 

11. Христина Ефтимова: 
Тук аз смятам, че чл. 16, ал. 1, т. 2, където е записано, че „Председателят на 

Общинския съвет свиква и ръководи заседанията на председателския съвет.” 

следва да отпадне. 

Също така предлагам чл. 18, ал. 1, т. 1 да добие следния вид:  

„1. да бъде избран в състава на до 3 (три) постоянни комисии в съвета.” 

12. Пламен Лашев: 
Нашата група има няколко предложения: 

Първо: Чл. 20, ал. 1 да бъде допълнен с три нови точки: 

„11. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по 

ЗПУКИ.”. 

 12. при установяване на неизбираемост. 

 13. при смърт.” 

Второ: В чл. 33, ал. 3, 4 и 5 да отпаднат. 
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Трето: От наименованието на Комисията по чл. 37, ал. 1, т. 2  да отпадне 

текста:„.....законност, обществен ред и сигурност, предотвратяването и 

разкриването конфликти на интереси, ....”, а в обхвата на разглежданите въпроси на 

същата комисия да отпадне текста:„.... разглежда проблеми свързани със 

спазването на законността, опазването на обществения ред и сигурността на 

гражданите на територията на общината; изготвянето на програми и планове за 

подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите; ......... изискванията 

за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които 

произтичат от опазването на обществения ред и сигурността на гражданите; 

културата и безопасността на движението; извършва проверки за установяване на 

конфликт на интереси по сигнал, по разпореждане на органа по избора или по своя 

инициатива; ...............” 

 Четвърто: Наименованието на Комисията по чл. 37, ал. 1, т. 5 да добие 

следния вид: „Комисия по предотвратяване и разкриване конфликти на интереси и 

други дейности”, като обхвата на разглежданите въпроси да добие следния вид: 

„Извършва проверки за установяване на конфликт на интереси по сигнал, по 

разпореждане на органа по избора или по своя инициатива; разглежда проблеми 

свързани със спазването на законността, опазването на обществения ред и 

сигурността на гражданите на територията на общината; изготвянето на програми и 

планове за подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите; 

изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на 

общината, които произтичат от опазването на обществения ред и сигурността на 

гражданите; културата и безопасността на движението; разглежда проблеми, 

свързани с инвестиционни намерения в областта на земеделието, проблеми, 

свързани със състоянието и развитието на земеделието и животновъдството, 

околната среда и водите; разглеждане на предложения за придобиване, 

стопанисване и разпореждане със земеделска земя, рационалното използване на 

природните ресурси с общинско значение, изготвянето на прогнози, програми и 

планове за развитието на общинския поземлен фонд и на околната среда, 

състоянието на паркове, алеи и градини, корекциите на реки, третирането на 

битовите отпадъци и сметищата, участието на общината в национални и 

международни инициативи, свързани със земеделието, горите, екологията и 

опазване на околната среда, изискванията за дейността на физически и юридически 

лица на територията на общината, които произтичат от екологичните особености и 

опазването на околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното 

богатство на общината, състоянието и развитието на земеделието и 

животновъдството, дейността на Общинска служба земеделие и гори.” 

Пето: В чл. 56, ал. 1 да се добави нова т. 3: 

 „3. кандидатстването с проекти по различни програми.” 

13. Айдън Карамехмедов: Аз не съм съгласен с предложението на Лашев в 

чл. 33, ал. 3, 4 и 5 да отпаднат. 

14. Светлозар Донев: Нека и тук оставим две предложения: първо – да 

останат ал. 3, 4 и 5 и второ – да отпаднат. На заседанието на Общинския съвет ще 

решим. Иначе със всички други предложения на Лашев съм съгласен.  

Предлагам в чл. 53, ал. 1 предлагам да си остане така както е по второто 

предложение заседанията на Общинския съвет да се провеждат в третия работен 

петък от месеца. 

Според мен чл. 122 би следвало да отпадне, тъй като няма връзка с 

Общинския съвет. Кметските наместници се назначават от кмета на Общината. 
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15. Христина Ефтимова: В чл. 121 е записано:  
„(1) Назначените от кмета кметски наместници могат да участват в 

заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите с право на 

съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, 

отнасящи се до съответното населено място. 

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на 

въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на 

общината.” 

 Съгласна съм с Донев, че чл. 122 трябва да отпадне, тъй като няма връзка с 

организацията и дейността на Общинския съвет, но нека го оставим така на две 

предложения и на заседанието решим дали ще отпадне или не. 

16. Айдън Карамехмедов: Нашата група подкрепя второто предложение на 

чл. 124 за работното време на председателя на общинския съвет, но нека все пак тя 

сама реши кога и как ще и е най-удобно да работи. 

17. Христина Ефтимова: Аз предлагам работното време на председателя на 

общинския съвет да си остане така, както е било до сега, защото за 4 – часов 

работен ден нищо не може да се свърши. Аз съм съгласна на 4 дни по 8 часа и един 

почивен ден. Нека остане стария вариант. 

18. Айдън Карамехмедов: Добре, съгласен съм работното време на 

председателя да си остане така, както е било. Възнагражденията на общинските 

съветници същите ли ще са както бяха да сега или имате друго предложение. 

Нашата група предложи заплащането да е на твърда минимална заплата. Така 

мисли и Кмета на Общината. Вие на какво мнение сте? 

19. Христина Ефтимова: Аз имам друго предложение. Ако 

възнаграждението на съветниците е на твърда заплата, така те няма да имат 

никакъв стимул за работа. Нека възнаграждението си остане така, както е било до 

сега, но твърдата ставка да се обвърже с 50 % от минималната работна заплата, а не 

с 40 %. Уверявам ви, че Председателят на Общинския съвет ще контролира добре 

свикването на комисиите и един съветник ще участва в две, максимум три 

заседания на комисия. Освен това ви предлагам да отделим дейността на 

председателят и секретарят на комисиите, като ги обвържем с по-високо 

заплащане, а именно: 15 % за участие в заседание на комисия на член, 20 % - на 

секретар на комисия и 25 % - на председател на комисия. На заседанието на 

общинския съвет ще гласуваме за председателите и секретарите на комисиите. 

Нека броят на комисиите да е пет, като състава на три от тях ще е от 7 човека, една 

ще има с 6 човека и една с 5. Смятам, че това е най-удачния вариант и така общият 

брой става 32 човека и всеки съветник ще може да участва в поне две комисии.   
20. Светлозар Донев: Съгласни сме с г-жа Ефтимова. Това е най-

правилното решение. Ако възнагражденията се сметнат по този начин всички 

съветници ще бъдат равни и няма да има недоразумения както беше в предходния 

общински съвет. Нека всеки участва в две до три заседания на комисия и нека 

комисиите се свикват само по преценка на председателя на комисията или на 

Председателя на Общинския съвет. 
21. Христина Ефтимова: 
Имате ли други предложения? 

Нямате. 

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

1. Възлага на Христина Ефтимова: 
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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. 
 

След последвалото гласуване, Комисията с 4 (четири) гласа “За” взе 
следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Възлага на Христина Ефтимова: 

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. 
 

 Заседанието на временната ком исия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Христина Д. Ефтимова)            (Пламен П. Лашев)                          (Светлозар М. Донев) 

 

 

4. ………………….. 
    (Айдън С. Карамехмедов) 

      Председател на Временната комисия: 
 
 
      ______________ (Христина Д. Ефтимова) 


