
Мотиви към проекта за 

Правилник  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет - Марица, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

                                          / съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/ 

          I. Причините, които налагат изменението и допълнение на „Правилника“:  Съгласно 

последните измененията  на ЗМСМА (ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г.) се създаде  нов 

чл. 28а   от ЗМСМА, според който  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. В случаите 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 по друг начин, който осигурява спазването на 

условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник.  

         Изменението в законодателство предполага да бъде актуализиран  и Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет - Марица, неговите комисии  и взаимодействието 

му с общинската администрация,  в  който  да бъдат уредени условията и редът за свикване и 

провеждане на заседанията, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските 

съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на 

решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване. 

    С настоящият проект  се предлагат  правила за провеждането на заседание от разстояние 

и  неприсъствено заседание на общинският съвет  и неговите комисии.  Детайлно е  разработен 

реда за провеждане на заседания при наличие на предпоставките на чл.28а ал.1  от 

ЗМСМА  неприсъствено  тъй като провеждането  им  чрез видеоконференция  е поставено  в 

зависимост от програмният продукт , които  ще  се ползва  при  онлайн заседания, чрез пряка 

видеоконференция с образ и звук. 

II.Мотиви за изменението и допълнението са:  осигуряване на безпрепятствена  работа  на 

общински съвет - Марица  и неговите комисии  по време на  обявената извънредна 

епидемиологична обстановка   с оглед съблюдаване на наложени противоепидемични мерки. 

III.Цели които си поставя: осигуряване на безопасна работа на органа на местното 

самоуправление чрез уреждане на правила, за свикването,   провеждането  начина на 

гласуване  при  обявено заседание  от разстояние  или неприсъствено заседание на общинския 

съвет и неговите комисии.  

IV. Очаквани резултати от прилагането: да  се създадат правила  за безпрепятствена  работата 

на общинския  съвет в условията на обявената извънредна епидемиологична обстановка или 

друга извънредна ситуация.  

V. Финансови и други средства необходими за прилагането на  предлаганите изменения и 

допълнение:  Приемането на измененията и допълненията на Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет - Марица, неговите комисии   и взаимодействието му с общинската 

администрация мандат 2019 – 2023г., при провеждането на заседание неприсъствено,   не изисква 

нови финансови средства.  За изработването на  програмен продукт с цел осигуряване на 



възможност за провеждане  на заседания  от разстояние  /онлайн / са предвидени средства в 

бюджета за 2021г.,    

VI. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Проекта за изменение на 

„Правилника" съответства на правото на европейския съюз, тъй като същият е изготвен и 

предложен за приемане при спазване на основните принципи заложени в правото на ЕС, като 

откритост, публичност и прозрачност. 

  

Вносител 

Председател на Общински съвет - Марица: г-жа Гергана Трендафилова  
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 Образец 1 

ФОРМУЛЯР 
 

ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАРИЦА, 

ПРОВЕДЕНО НА ………………………..…г. 

 

                

Подписаният……………………………………………………………………………, 
                                          / Име, Презиме, Фамилия / 
 

в качеството си на общински съветник, чрез попълването на настоящия формуляр, 

собственоръчно удостоверявам начина си на гласуване, както следва:  

 

    /вотът се отбелязва с отметка/ 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

ВОТ 
ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

   

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
ВОТ 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

По т.1 от дневния ред    

По т.2 от дневния ред    

По т.3 от дневния ред    

По т.4 от дневния ред    

По т.5 от дневния ред    

По т.6 от дневния ред    

По т.7 от дневния ред    

По т.8 от дневния ред    

По т.9 от дневния ред    

По т.10 от дневния ред    

 

Дата: ………...........      Подпис: .........................  

  



                                      Образец 2 

С  П  И  С  Ъ  К 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, УДОСТОВЕРЯВАЩ  

ПОИМЕННО НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ 

НА НЕПРИСЪСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

МАРИЦА,  ПРОВЕДЕНО 

на  ………….……..  год. по  т...............от  дневния  ред 

 

№ ИМЕ,  ПРЕЗИМЕ  И  ФАМИЛИЯ ВОТ 

  ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖ

АЛ СЕ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

 

КРАЕН  РЕЗУЛТАТ:   “ЗА”    -    ……………….. 

     “ПРОТИВ”  -    ……………….. 

     “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -    ……………….. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАРИЦА:............................./Гергана Трендафилова/ 

  



Образец 3 

 

ФОРМУЛЯР 

 

ЗА СТАНОВИЩА В НЕПРИСЪСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАРИЦА , 

ПРОВЕДЕНО НА ………………………..…г. 

 

                

Подписаният……………………………………………………………………………, 

                                          / Име, Презиме, Фамилия / 

 

в качеството си на общински съветник – член на ПК „......................“, чрез 

попълването на настоящия формуляр, собственоръчно удостоверявам становището 

си, относно проекта за решение по съответната точка от обявения проект за дневен 

ред:  

     

По точка 1 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

По точка 2 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

По точка 3 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

По точка 4 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

По точка 5 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

 

Дата: ………...........      Подпис: .........................  

 

 


