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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от  

Димитър Костадинов Русков 

Председател на Общински съвет - Банско и на Председателски съвет към 

Общински съвет - Банско 

 

 

 

Относно: Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 

 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

Предлагам на Общински съвет – Банско да приеме проект на изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, наричан 

по-долу за краткост „Правилник/а”. 

 

1. Причини и мотиви за изменение и допълнение на Правилника: 

 

Към настоящия момент действащия Правилник се нуждае от прецизиране, за 

привеждането му в съответствие с последните изменения в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. С оглед на създалата се сложна 

епидемична обстановка в Република България през последните дни, 

предизвикана от  бързото разпространение на COVID – 19, е необходимо 

Общински съвет – Банско, в случай че настъпят визираните в хипотезата на 

чл.28а, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

обстоятелства да има приети ред и условия, по които да осъществява дейността 

си. Това обстоятелство само по себе си налага съкращаването на срока по чл.26, 

ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

предвиден  за предложения и становища по настоящият проект от 30 на 14 дни. 

 

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Правилника: 

 

Целта на предложеното изменение и допълнение се изразява в привеждането на 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация в актуално  
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състояние, осигуряващо съответствие между разпоредбите му и тези на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, както и осигуряване 

непрекъснатост на работата на Общински съвет – Банско и неговите комисии, в 

случаите на настъпване на обстоятелствата, посочени в чл.28а, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

 

3. Очаквани резултати от приемане на изменението и допълнението в 

настоящия Правилник: 

 

В резултат на приемане на предвиденото изменение и допълнение в Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се 

регламентират реда и условията, при които Общински съвет - Банско ще  

провежда заседанията си, в случай на обявени извънредно положение, бедствено 

положение, извънредна епидемична обстановка, кризисна ситуация или 

възникнала друга невъзможност за провеждане на заседанията. 

 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника: 

 

За прилагането на Правилника не са необходими допълнително финансови 

средства. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България: 

 

Проектът за изменение и допълнение на Правилника по своята същност 

представлява подзаконов нормативен акт по прилагане на отделни разпоредби на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и в този смисъл е 

в съответствие с правото на Европейския съюз. 
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ПРОЕКТ 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, 

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Изменя и допълва, както следва: 

 

§1. В глава Осма „Подготовка и провеждане на заседания на Общинския съвет“ 

се създава нов чл.56а със следното съдържание: 

 

(1) „Заседанията на Общински съвет – Банско могат да се провеждат и 

неприсъствено при наличието на обстоятелствата, посочени в чл.28а, ал.1 и ал.3 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация“. 

 

(2) „За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждането на заседания при наличие на обстоятелствата, 

посочени в чл.28а, ал.1 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация общинските съветници са длъжни да подпишат декларация за 

ползване на служебен имейл“. 

 

§2. В глава Осма „Подготовка и провеждане на заседания на Общинския съвет“ 

се създава нов чл.56б със следното съдържание:  

 

(1) При провеждане на заседания на Общински съвет – Банско или на неговите 

комисии от разстояние чрез видеоконференция, на служебния имейл на всеки 

общински съветник се изпращат материалите, необходими за провеждането на 

заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума чрез 

поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук 

и видео“. Заседанията на Общински съвет – Банско или на неговите комисии се 

провеждат при спазване на изискванията на чл.28а, ал.1 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

 

(2) В случай на провеждане на заседание на Общински съвет – Банско или на 

неговите комисии от разстояние и приемане на решения чрез неприсъствено 

гласуване, на служебния имейл общинските съветници получават образец на 

формуляр за неприсъствено гласуване по предвидения дневен ред. Всеки 

общински съветник е длъжен да изпрати попълнен формуляр от своя служебен 

имейл в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Банско. 

Във формуляра задължително общинските съветници трябва да посочат начина 

на гласуване –„за“, „против“, „въздържал се“/ по предложените проекти  
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за решения по разглежданите въпроси, включени в дневния ред на заседанието. 

Общинските съветници имат право да излагат своите мотиви за начина на 

гласуването си във формуляра. Към съставения протокол от заседанието 

се прилагат разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с 

които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения.  

Съставените протоколи за проведените заседания на Общински съвет - Банско 

или на неговите комисии се удостоверяват с подписа на неговия председател и 

протоколиста или с председателя на съответната комисия и протоколиста“. 

 

(3) „При провеждането на заседанията по ал.1 и ал.2 се спазват установените в 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и настоящия 

Правилник изисквания за изпращане на материалите и проектите за решения на 

общинските съветници, включително за кворум и мнозинство за приемане на 

решенията. Председателят на Общински съвет - Банско е длъжен да осъществява 

необходимата организация за провеждането на заседанията по ал.1 и ал.2. 

 

 

 

 

ДИМИТЪР РУСКОВ / п / 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНСКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bansko_obs@abv.bg
mailto:bansko_obs@abv.bg

