
 Проект! 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

§ 1. В чл.62, ал.3 се изменя, както следва: 

(3) Планът се оповестява, като се поставя на предварително определеното за това  

място в сградата на ОбА и на официалната страница на общината в раздел „Общински 

съвет”.    

§ 2. В чл.66, ал.2, т.1 се изменя, както следва: 

1. При непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със 

значителни щети, обществени, социални и други проблеми, които изискват спешно 

вземане на решение. 

§ 3. В чл.67, ал.1 се изменя, както следва: 

(1)  Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на 

общинските съветници за заседанието. Поканата с дневния ред за заседанието, ведно с 

всички материали се публикуват на интернет страницата на общината в раздел 

„Общински съвет“ в срока по чл. 65, ал. 1. Съобщение за публикуването се изпраща на 

общинските съветници по имейл от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в деня на 

публикуването.  

§ 4. Създава се нов чл.71а със следния текст: 

Чл.71а. (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна 

епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или 

част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не 

позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет 

или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на 

условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие 

чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за 

едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, 

намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и 

информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите на ал. 1, ведно със съобщението за насрочване на заседание, звеното по 

чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА предоставя на общинските съветници цялата необходима 

техническа информация за осъществяване на видеоконферентна връзка.  



(3) При условията на ал. 1 е възможно провеждане на заседание, в което само отделни 

общински съветници, кметове на населени места или служители на общинска 

администрация участват от разстояние. 

(4) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се 

прилага към протокола от заседанието 

(5)  В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание 

от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат 

да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено 

гласуване. Председателят на общински съвет организира предоставянето на 

материалите на общинските съветници. Гласуването става чрез полагане на подпис 

върху предварително подготвена от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА бланка, 

отразяваща начина на гласуване / за, против или въздържал се/ по всяка точка от 

дневния ред.  

(6) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на 

провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет 

страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши 

отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал. 1 се прилагат 

разпоредбите на чл. 71, ал. 1. 

(7) Обстоятелствата по ал. 1 и 5 се отразяват в протокола от заседанието. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  
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