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VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ 

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 55 

 

Днес, 22.07.2015 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Две могили, в стаята на 

Общински съвет, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Предотвратяване и разкриване 

конфликти на интереси и други дейности”, на което присъстваха: 

1. Мехмед Селманов Чолаков– Председател на комисията. 

2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Радослав Косев Радев – член. 

5. Теодор Андреев – член. 

6. Христина Ефтимова - член 

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 234/03.07.2015 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.01.2014 г. – 

30.06.2015 г.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/08.07.2015 г., 

относно: Изплащане на възнаграждение за оказана от адвокат правна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с докладната записка, относно Приемане на Отчет за дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

за периода от 01.01.2014 г. – 30.06.2015 г. Колеги, преставен ни е отчет за дейността на 

съвета. Отчетът е много подробен, в табличен вид са посочени броя на заседанията на 

съвета, на комисиите, броя на взетите решения. Посочени са взетите от нас решения, 

които касаят проекти, а също така и върнатите от областния управител решения. 

Предлагам ви да го приемем без забележки. 
Разисквания по първа точка не бяха направени. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков, който запозна 

присъстващите с докладната записка, относно Изплащане на възнаграждение за оказана от 

адвокат правна помощ. Със свое Решение № 348 по протокол № 24/22.03.2013 г., ние 

изменихме свое Решение № 71 по протокол № 5/27.01.2013 г.. С него е променено 

основното месечно възнаграждение на кмета на общината от 1 462 лева на 900 лева, 

считано от 01.04.2013 г. Кметът, оспори решението на Общинския съвет в 

Административен съд – Русе. Образувано е административно дело № 126 по описа на 

същия съд за 2013 г. Пълномощник на кмета на общината бе адвокат Валентин Вълков, а 

на Общинския съвет – адвокат Александър Ганчев, упълномощен от председателя 

Христина Ефтимова. С решение № 12/28.05.2013 г., съдът отхвърли жалбата на кмета. 

Последва обжалване на съдебното решение.  

Образувано е административно дело № 9199 по описа на ВАС за 2013 г. С решение 

№ 16795/16.12.2013г., съдът обезсили решение № 12/28.05.2013 г., прекрати съдебно-

административното производство и изпрати делото за разглеждане на Районен съд – Бяла. 

Последният образува гр. д. № 1026/2013 г.  

Той обаче остави производството без движение и даде указания за излагане на 

обстоятелствата, на които се основава иска и посочване в какво се състои искането към 

съда. Кметът приложи коригирана искова молба, в която посочва, че взетото решение на 

общински съвет за намаляване на трудовото му възнаграждение е противозаконно поради 
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това, че Кодекса на труда /чл. 118/ забранява едностранно изменение на трудовото 

правоотношение, така и поради обстоятелството, че при приемане на решението 

общинският съвет е нарушил Правилника за организация и дейността на общинския съвет. 

С определение от 27.01.2014 г. районният съд прекрати производството по делото поради 

липса на правен интерес, доколкото не се търси защита на нарушено гражданско право, а 

спорът е за законосъобразността на определен административен акт, по който 

гражданският съд не е компетентен да се произнесе. Определението е отменено от 

Русенски окръжен съд, който се позовава на решението на Върховния административен 

съд; дадени са указания за назначаване особен представител на община Две могили 

предвид факта, че кметът се явява законен представител на общината. След връщане на 

делото в районния съд е постановено определение № 540 от 23.07.2014 г., с което е 

повдигнат спор за подсъдност. В мотивите съдът е изтъкнал, че обжалваното решение на 

Общинския съвет е властническо волеизявление на орган на местно самоуправление и 

спорът за законосъобразността му е от компетентност на административните съдилища 

съгласно чл. 145 и сл. АПК и чл. 45, ал. 3 и 5 от ЗМСМА.  

Образувано е гр. д. № 35 по описа за 2014 г. на ВАС. По него съдът констатира, че 

кметът не търси защита на свои накърнени трудови права, а атакува решението на 

Общинския съвет като твърди, че то е незаконосъобразно взето. Затова той счита, че 

предявеният спор е трудовоправен. Разпоредбата на чл. 38, ал. 7 ЗМСМА ограничава 

приложението на нормите на трудовото право спрямо кметовете, изхождайки от 

съвместимостта на тези норми с уреденото от закона правно положение на кметовете. 

След като чл. 21, ал. 1, т .5 от ЗМСМА дава право на общинския съвет да определя 

размера на трудовото възнаграждение на кметовете, то очевидно тази норма е 

несъвместима с нормите на Кодекса на труда, според които трудовото възнаграждение се 

определя по съгласие на работодателя и работника при сключване на трудовия договор и 

не може да се изменя едностранно /чл. 66, ал. 1,т. 7 и чл. 118, ал. 1 КТ/. Затова 

повдигнатият спор следва да се квалифицира като административноправен. Делото е 

изпратено в Административен съд – Русе за решаване. 

До този момент, Общинският съвет е представляван в съда от адвокат Александър 

Ганчев. 

Връщайки делото в Русе, то се завежда с нов номер – адм. дело № 419 по описа за 

2014 г. на Административния съд. Определен е друг съдебен състав, който да го разгледа. 

Пълномощното, което е ползвал до момента адвокат Ганчев вече не може да се използва. 

Делото е насрочено за 15.12.2014 г. В съответствие с наше решение № 772 по 

протокол 47 от 28.11.2014 г., Пламен Лашев подписва пълномощно, с което 

упълномощава адвокат Ганчев да ни представлява по делото. По него има проведени две 

съдебни заседания, след което съдът се произнесе с  решение. 

По време на 50-тото заседание на Общинския съвет, което се проведе на 17.02.2015 

г., като предстадателстващ заседанието, поставих въпраса, дали да обжалваме решението 

на Административния съд или не. С решение № 824, решихме, да не обжалваме. С това 

казусът с изменението на заплатата на кмета приключи. 

За съжаление, оказва се, че към настоящият момент, адвокат Ганчев не си е 

получил полагащото му се възнаграждение. Това му дава основание да си потърси на свой 

ред правата в съда. За неизплатения адвокатски хонорар е образувано гр. дело № 263 по 

описа за 2015 г. на Районен съд – Бяла. Направил е допълнителни разходи. И вместо да 

бъдат изплатен първоначалния хонорар в размер на 400 лева, сега вече сумата е набъбнала 

на 1050 лева, без натрупаната до момента законна лихва.  

Следва да се отбележи, че в посочената сума не са включени разходите на община 

Две могили за процесуално представителство по гр.д. 263/2015 г. на РС - Бяла. Делото е 

насрочено е за 16.09.2015 г. 
 

След приключване на разискванията, коомисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
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1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Байчо Георгиев с 

вх. № 234/03.07.2015 г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

01.01.2014 г. – 30.06.2015 г.  

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. 

№ 237/08.07.2015 г., относно: Изплащане на възнаграждение за оказана от адвокат правна 

помощ. 
 

Поради изчерпване на дневни ред заседанието беше закрито в 11.30 ч. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Мехмед С. Чолаков)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  
 

4. ……..……….…… 5. …..…..…...........……           6………………………  

           (Радослав К. Радев)              (Теодор Андреев)            (Христина Ефтимова)  

 
        
 

Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Мехмед Чолаков) 
 
  

Секретар     на      комисията: 
 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


