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МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ 

 

от приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация /приет с решение № 163, взето с протокол № 11 от 25.03.2016г.; 

/изм. с реш. № 215, взето с протокол № 16 от 30.06.2016г.; изм. с реш. № 233, взето с 

протокол № 17 от 18.07.2016г., което реш. е отм. в частта на т. 3 с реш. № 2142/11.11.2016г. 

на Адм. съд Пловдив; изм. с реш. № 256, взето с протокол № 19 от 9.09.2016г.; изм. с реш. 

№ 571, взето с протокол № 51 от 07.03.2018г.; изм. с реш. № 721/30.11.2018г.; изм. с реш. № 

808/24.04.2019 г/ 

 

І. Причини, които налагат приемането на правилник за изменение и допълнение на 

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

взаимодействието му с общинската администрация. 

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, 

които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската 

администрация, в съответствие с действащото законодателство. 

С изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация от 

07.08.2020г., се предвижда възможност за провеждане на заседания от разстояние или 

неприсъствени заседания на Общински съвет при наличие на определени предпоставки за 

това. Ето защо е целесъобразно да се предвиди възможност в Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация да бъдат провеждани заседания от разстояние или неприсъствени като се 

определи конкретния ред за това. 

В чл.28а, ал.6 от ЗМСМА се предвижда, че условията и редът за свикване и 

провеждане на заседанията по чл. 28а ал. 1 и 3, 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, се определят от общинския съвет в правилника по чл. 21, ал. 3. 
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В действащия към момента Правилник не са уредени такива хипотези. С 

предложената промяна Правилникът ще бъде приведен в съответствие с измененията на 

ЗМСМА и ще позволи работата на общинския съвет да продължи, независимо от 

настъпването на непредвидени събития и форсмажорни обстоятелства.  

Предлагам изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както следва: 

1. Създава се нов  чл. 25а със следното съдържание: 

Чл. 25а, (1)  При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, 

Председателят на Общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии 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 по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, Председателят на 

общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които 

да се 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.  

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници 

при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация 

за ползване на служебен имейл. 

1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, 

на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на 

заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва 

проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и 

идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху 

електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на 

общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на 

общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.  

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено 

приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на 

формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. 

Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в 

електронно писмо на електронния адрес на общински съвет Куклен obskuklen@abv.bg, в 

което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените 

проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В 

електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който 

гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с 

изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното 

гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските 

съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се 

прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети 

неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните 



комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и 

протоколиста.  

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а 

необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.  

 

 2. Създава се нов чл.33а със следното съдържание: 

 Чл.33а. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, 

Председателят на общинския съвет свиква заседание 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 по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може 

да свика заседание от разстояние, на което да се 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 

 (3). За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници 

при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация 

за ползване на служебен имейл.  

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се 

изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на 

заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските 

съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис 

върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят 

на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на 

общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде 

закрито. 

2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на 

служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено 

гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен 

имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет 

Куклен obskuklen@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който 

гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на 

заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за 

начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските 

съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява 

извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на 

общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за 

решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени 

решения.  



(4). При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а 

необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5). Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично. 

 

Принцип на необходимост и обоснованост: 

Приемането на изменение и допълнение на правилника е необходимо с оглед привеждане 

на съществуващия нормативен акт в съответствие с нормативни актове от по-висока степен- 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

Принцип на предвидимост и откритост: 

Проектът на правилника, ведно с мотивите и предварителната частична оценка на 

въздействието ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Куклен и на Портала 

за обществени консултации за становища, мнения, и предложения от заинтересованите 

лица, които могат да направят на следния електронен адрес: obskuklen@abv.bg или в 

деловодството на Общински съвет Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 

43, ет. 3. 

 

Принципът на съгласуваност: 

Проектът на правилника е изготвен, като са взети предвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от всички общински 

съветници. 

 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 

При изготвяне на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация, бяха взети предвид всички експертни мнения и становища, 

относно  предлаганото изменение и допълнение на правилника. 

 

II. Цел на нормативния акт. 

Целта на изменението и допълнението на правилника е привеждане на съществуващия 

нормативен акт в унисон с нормативни актове от по-висока степен. 

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането нормативния акт. 

За прилагане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,  не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 

 

IV. Очаквани резултати. 

Привеждане на съществуващия нормативен акт в съответствие с нормативни актове от по-

висока степен. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на правилника е в съответствие с 

нормативните актове на европейското законодателство. 

 



В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове е извършена 

предварителна частична оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен 

акт, съгласно чл. 20 от ЗНА. 

 

Въз основа на гореизложеното, и на основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10, чл. 15, 

ал. 1, чл. 19, чл. 20, и чл. 26 от Закон за нормативните актове, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, и чл. 76, 

ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс, предлагам следният 

 

                                                        ПРОЕКТ - РЕШЕНИЕ: 

 

I. Общински съвет Куклен приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация на Община Куклен, както следва: 

§ 1. Създава се нов  чл. 25а със следното съдържание: 

Чл. 25а, (1)  При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, 

Председателят на Общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии 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 по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, Председателят на 

общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които 

да се 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.  

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници 

при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация 

за ползване на служебен имейл. 

1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, 

на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на 

заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва 

проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и 

идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху 

електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на 

общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на 

общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.  

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено 

приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на 

формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. 

Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в 

електронно писмо на електронния адрес на общински съвет Куклен obskuklen@abv.bg, в 

което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените 



проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В 

електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който 

гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с 

изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното 

гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските 

съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се 

прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети 

неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните 

комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и 

протоколиста.  

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а 

необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.  

 

 § 2. Създава се нов чл.33а със следното съдържание: 

 Чл.33а, (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, 

Председателят на общинския съвет свиква заседание 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 по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може 

да свика заседание от разстояние, на което да се 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 

 (3). За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници 

при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация 

за ползване на служебен имейл.  

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се 

изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на 

заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските 

съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис 

върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят 

на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на 

общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде 

закрито. 

2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на 

служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено 

гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен 

имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет 

Куклен obskuklen@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който 

гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на 



заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за 

начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските 

съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява 

извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на 

общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за 

решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени 

решения.  

(4). При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а 

необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5). Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично. 

 

§ 3. Създава се нов § 5 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:  

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

е приет с Решение № ……. от Протокол № ………… от ………. г. на Общински съвет Куклен 

и влиза в сила от деня на приемането му. 

 

 

Елена Филева – Председател на Общински съвет Куклен                    ……………………                           

                                                                                                                              

 

 

 

 


