
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 409 
 
 Взето с протокол № 19 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.12.2020 год. 
 
 
ОТНОСНО:   Промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет 
на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация. 
 

Общински съвет – гр. Септември, след като се запозна с предложението на 
Председателя на Общински съвет и след станалите разисквания на основание чл.21 ал.3 
от ЗМСМА, съгласно който общинският съвет приема правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинската 
администрация, както и чл.5 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет на Община Септември и взаимодействието с общинската 
администрация,  

Р Е Ш И : 

1. Приема промените в  Правилника за организацията и дейността на общински 
съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация, 
както следва: 

Чл.25а (ал.1) Общинският съветник не може:  

1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, 
контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор 
на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско 
предприятие;  

2.  да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава 
- членка на Европейския съюз;   

3. да извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по 
глава осма, раздел II от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество.  

(ал.2) В едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането му за 
общински съветник заема длъжност по чл.25а ал.1 т.1 и т.2, подава молба за 
освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя 
на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Когато общински съветник има 
частен интерес, той е длъжен да предприеме действие за предотвратяване на конфликт 
на интереси по глава осма, раздел III от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Нова ал.5 на чл.31 - За общинския съветник, включително за председателя на общинския 
съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и 



приемането на бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на 
председателя на общинския съвет и на общинските съветници. 

Член 69а от Правилника се променя по следния начин: 

(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 ал. 1 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. За откритите заседания по ал. 1 се прилагат разпоредбите на 
чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА. 

  (5) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се отразяват в протокола от заседанието. 

Досегашните ал.2-ал.6 от чл.69а стават чл.69б с алинеи от 1 до 5 вкл., като ал.1 
отпада напълно, както следва: 

(1) При провеждането на заседанията по ал. 69а ал.1 и ал.3 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. 

(2) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на общински съвет по чл.69а 
ал. 1 и ал.3 се извършва с писмена покана, изпратена по електронен път. Дневният ред и 
решенията от заседанията се разгласяват по реда на този правилник.. 



(3) Въпроси по изготвения дневен ред, постъпилите предложения и изразяването на 
становища ще се извършва чрез имейл адрес obs@septemvri.org до един ден преди 
провеждане на неприсъственото заседание от разстояние.  

(4) 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. 

(5) 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. 

МОТИВИ: 

1. Причини, налагащи промяна на подзаконовия нормативен акт: 

      Настоящето изменение на Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация се 

налага поради необходимостта от синхронизирането му с действащото законодателство 

относно статута и правомощията на общинските съветници и председателя на 

общинския съвет и провеждането на заседания от разстояние при обявено извънредно 

положение и др. вид извънредна обстановка. 

       С решение № 202/30.07.2020г. на ОбС Септември се създаде нов чл.69а към 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и 

взаимодействието му с общинска администрация, с който бяха уредени мерките и 

действията по време на обявено извънредно положение в страната по чл.84 т.12 от 

Конституцията на Република България, както и необходимостта от осигуряване 

възможност за ефективна работа на съвета и комисиите по време на извънредно 

положение. Това стана възможно с изменението, в сила от 09.04.2020г., на разпоредбата 

на чл.6а ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г. и за преодоляване на 

последиците, като за първи път се създаде възможност за общинския съвет и неговите 

комисии по време на извънредно положение да провеждат заседания от разстояние.  

           С Държавен вестник брой 70 от 07.08.2020г. беше обнародван Закон за изменение 

и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, в сила 

от 07.08.2020г., с който се приеха промени в Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, като е създаден нов чл.28а, детайлно уреждащ случаите, при 

които е възможно провеждането на заседания от разстояние, както и реда и условията на 

провеждането им. Предоставена е възможност в ал.6 и за уреждане в правилника от 

общинския съвет на условията и реда за свикване и провеждане на заседанията, за 



изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, 

процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начина за приемане на 

решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено 

гласуване.  

            Отделно от това са направени промени, касаещи статута и правомощията на 

общинския съветник и председателя на общинския съвет във връзка и с цел 

предотвратяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията. 

            Всичко това налага тези промени да залегнат в действащия Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет на Община Септември и 

взаимодействието с общинската администрация, като същият бъде изменен и допълнен. 

          Ето защо и на основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА, съгласно който общинският съвет 

приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието с общинската администрация, както и чл.5 ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет на Община Септември и 

взаимодействието с общинската администрация, същият ще бъде изменен чрез създаване 

на нов член- 25 а с две алинеи- ал.1 и ал.2, създаване на нова алинея 5 на чл.31, изменение 

на новия чл.69а и създаване на чл.69б. 

2. Цели, които се поставят: 

           Синхронизиране на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет 
на Община Септември и взаимодействието с общинската администрация с действащото 
законодателство относно статута и правомощията на общинските съветници и 
председателя на общинския съвет и провеждането на заседания от разстояние при 
обявено извънредно положение и др. вид извънредна обстановка. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

            Промяната на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на 

Община Септември и взаимодействието с общинската администрация няма да изисква 

допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено 

въздействие върху общинския бюджет. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

          Очакваните резултати са синхронизиране на Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет на Община Септември и взаимодействието с общинската 

администрация с действащото законодателство в Република България относно статута и 

правомощията на общинските съветници и председателя на общинския съвет и 

провеждането на заседания от разстояние при обявено извънредно положение и др. вид 

извънредна обстановка. 



5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз - Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет на Община Септември и 

взаимодействието с общинската администрация се приема въз основа на законовата 

делегация от вътрешното право на Република България, а именно ЗИДЗМСМА, 

обнародван с ДВ бр. 70 от 07.08.2020г., в сила от 07.08.2020г., като не се откриват 

разпоредби, които да противоречат на правото на ЕС. 

 
 

Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 20 
Гласували: 20 
“ЗА”: 20 
“ПРОТИВ”: 0  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 0  

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


