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СПРАВКА 
за отразяване на постъпили предложения и становища по проекта Проект на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника 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 / 

 

 

    Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, постъпи следното становище по проекта 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,  както следва: 

 

 

Граждани/ 

Организации/ 

Учреждения 

 

 

 

Становища/ 

Предложения/ 

Мнения 

 

Приема/ 

Не приема 

 

Мотиви 

Ердуан Мехмед – 

Заместник 

Постъпило е следното становище: 

В чл. 33а, да се създаде нова ал. 4 

 Предложението е целесъобразно. Редно е да бъдат 

предвидени изрично правила, които да 

mailto:obskuklen@abv.bg
http://www.kuklen.org/


председател на 

Общински съвет 

Куклен  

с предложеното по-долу 

съдържание, а предвидените в 

проекта ал. 4 и 5 да станат 

съответно 5 и 6. 

(4) В случаите на провеждане на 

поименно гласуване по реда на 

чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, към 

Решението се прилага протокол 

за проведено поименно 

гласуване, в който изрично се 

посочва, че при приемане на 

съответното решение е спазено 

изискването на чл. 28а, ал. 3 от 

ЗМСМА, както и чл. 33а, ал. 3 от 

този правилник. Протокола се 

подписва от председателя на ОбС 

и от главен специалист 

„Административно подпомагане 

на Общински съвет”. В 

останалите хипотези, в които не 

се изисква поименно гласуване, 

към съответното решение се 

прилага справка, в която се 

отразяват резултатите от 

провеждането му, подписана от 

председателя на ОбС и от главен 

специалист „Административно 

подпомагане на Общински 

Приема се  удостоверяват начина на гласуване на общинските 

съветници при взимане на неприсъствени решения.    



съвет”.  

(5). 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. 

(6). Решенията взети на 

заседанията по ал. 1 и ал. 2 се 

обявяват публично. 

 

 

Асен Аврамов:  

Председател на Комисия по законност, обществен ред,  

сигурност, транспорт и безопасност на движението 


