
ПРОЕКТ! 

За изменение и допълване на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация 

 

Създава се нов чл. 69 а: 

Чл. 69а. (Нов - Решение № ……….. по Протокол № …………… от ………………...2020 
г.) (1) В случаите на обявено извънредно положение, касаещо територията на Община 
Септември,  заседанията на общинския съвет и комисиите  могат да се провеждат и от 
разстояние/дистанционно/ чрез видео, гласова и/или писмена комуникация, както и 
неприсъствено да се вземат решения. Присъствието на общинските съветници се 
осигурява пряко и виртуално чрез конферентна телефонна или друга връзка, 
гарантираща установяването на самоличността и позволяваща участие в обсъждането и 
вземането на решенията. Допустимо е използването на общодостъпните интернет он-
лайн платформи за конферентни разговори. 

(2) При провеждането на заседанията по ал. 1 се спазват съответно установените в закона 
и правилника изисквания, в това число за кворум и мнозинство за приемане на 
решенията, както и лично гласуване, а необходимата организация се осъществява от 
председателя на общински съвет.  Удостоверяването на наличието на кворум ще се 
извършва чрез подпис върху формуляр-образец. 

(3) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на общински съвет по ал. 1 
се извършва с писмена покана, изпратена по електронен път. Дневният ред и решенията 
от заседанията се разгласяват по реда на този правилник, а заседанията се излъчват на 
електронната страница на общината при осигурена техническа възможност за това. 

(4) Въпроси по изготвения дневен ред, постъпилите предложения и изразяването на 
становища ще се извършва чрез имейл адреса на общината до един ден преди провеждане 
на неприсъственото заседание от разстояние.  

(5) За приемането на решения ще се използват съществуващите технически възможности 
за писмена комуникация, съответно чрез приемане на решения на подпис посредством 
изготвяне на образец на формуляр за неприсъствено гласуване с проектите за решения и 
всеки общински съветник след получаване на материалите по съответния ред изпраща 
до председателя на общинския съвет подписания формуляр, като отбелязва и изписва 
собственоръчно начина, по който гласува по съответния проект за решение. 
Подписването става чрез електронен подпис при наличие на такъв или чрез подписване 
на хартиен екземпляр при спазване на приетите противоепидемични мерки. 

(6) За всяко заседание се изготвя протокол, в който изрично следва да се отбележи 
начина на  провеждане на заседанието и начина на приемане на неприсъствените 
решения, които ще бъдат обявени на сайта на Общината. 
 

 
 


