
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите 

комисии, взаимодействието му с общинска администрация 

(приет с Решение № 60, взето с Протокол № 7 от 18.02.2020 г. на Общински съвет 

Хисаря) 

 

 

§ 1. В Глава четвърта. Общински съветник. от Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска 

администрация, в чл.25, ал.1 се правят следните изменения: 

1. Точка 8 се отменя; 

2. Досегашната т.9 става т.8; 

3. Досегашната т.10 става т.9; 

4. Досегашната т.11 става т.10. 

 

§ 2. В Глава осма. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЗАСЕДАНИЯНА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ от Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска 

администрация, се създава чл.64а със следното съдържание: 

 

„чл.64а (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) За заседанията по предходната алинея се изготвя видеозапис върху електронен 

носител, който се прилага към протокола от заседанието.  

(3) 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 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. 

(4) 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.   
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(5) За откритите заседания по ал.1 и ал.3 се прилагат съответните разпоредбите от 

настоящия Правилник.” 

 

§ 3. В Глава осма. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЗАСЕДАНИЯНА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ от Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска 

администрация, се създава чл.64б със следното съдържание: 

 

„чл.64б (1) При наличие на необходимост заседанията на общинския съвет да се 

проведат от разстояние, Председателят на общинския съвет уведомява общинските 

съветници за датата и начина на провеждане на заседанието и им изпраща по 

електронен път проектът за дневен ред на заседанието, заедно с всички постъпили 

материали по него. Уведомяването се извършва по електронен път или по телефон, в 

срока и по реда на чл. 17, ал. 1, т. 5 от настоящия Правилник. 

(2) Председателят на общинския съвет осигурява техническа възможност за 

провеждане на заседания от разстояние и организира връзката между общинските 

съветници. 

(3) Провеждането на заседание от разстояние се извършва чрез видеоконференция, 

позволяваща непрекъснат визуален контакт между всички общински съветници. 

Проверката на кворума и вземането на решения се осъществява чрез лично гласуване 

от всеки общински съветник - с вдигане на ръка или с гласов израз на волята си "за", 

"против" или "въздържал се" по начин, позволяващ на протоколчика да идентифицира 

всеки общински съветник. 

(4) За свикването, реда и начина на провеждането на редовни или извънредни 

заседания от разстояние се прилагат съответните разпоредби на Глава осма и Глава 

девета от настоящия Правилник. 

(5) Правилата на ал.1 - 4 се прилагат и за заседанията от разстояние на постоянните 

комисии.” 

 

§ 4. В Глава осма. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЗАСЕДАНИЯНА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ от Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска 

администрация, се създава чл.83а със следното съдържание: 

 

„чл.83а (1) При приемане на решения с поименно гласуване в условията на 

неприсъствено гласуване, в протокола за проведеното поименно гласуване се отразява 

писмено, че е спазено изискването на чл.28а, ал.3 от ЗМСМА и чл.78, ал.2 от 

настоящия Правилник. 

(2) При приемане на решения, които не се вземат с поименно гласуване, но се приемат 

в условията на неприсъствено гласуване, председателят на общинския съвет и 

съответният служител в звеното по чл. 29а от ЗМСМА изготвят и подписват справка за 

получените резултати от проведеното гласуване, която справка се прилага към 

съответното решение.” 

 

§ 5. В Глава девета. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, 

взаимодействието му с общинска администрация, в  чл.92, алинея 3 се изменя така: 
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„(3) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за 

ново обсъждане акт, с мнозинство, определено в закон, но с не по-малко от повече от 

половината от общия брой на общинските съветници.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


