
                                                    
         ПРОЕКТ  

 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА АЙТОС 

МАНДАТ 2019 – 2023Г. 

 

 

§1. Създава се нова глава  ТРИНАДЕСЕТ, както следва: 

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТ 

Условия и ред  за свикване  и  провеждане на неприсъствени заседание на Общинския съвет и 

постоянните му комисии 

  Чл.92. При обявено 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 /неприсъствено/ и да приемат решения по начин, 

който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване, и гарантира участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.   

 Чл.93. Решението за провеждане на неприсъствено заседание на Общинския съвет се 

взема от председателя на Общинския съвет, след като се съгласува по телефона с членовете на 

председателския съвет. 

 /2/ За насроченото неприсъствено заседание на Общинския съвет, общинските съветници 

се уведомяват по реда на чл.31, ал.6. 

 Чл.94. /1/ При обявено неприсъствено заседание, общинските съветници получават на 

посочен от тях електронен адрес материалите на заседанието, проект  за дневен ред и формуляр 

за неприсъствено гласуване, съгласно приложения образец 1. 

       /2/ Гласуването при неприсъствено заседание се осъществява лично от всеки общински 

съветник, чрез саморъчно изписване или отбелязване във формуляра за гласуване, начина на 

гласуване по представения проект за решение на съответната точка от дневният ред /„за“, 

„против“, „въздържал“/ и полагане на подпис, удостоверяващ начина на гласуване. 

      /3/ Формулярът от  неприсъствено гласуване се представя от всеки общински съветник  в   

звеното по чл.29а от ЗМСМА  и/или се изпраща по електронен път до края на деня, в който е 

обявено провеждането на неприсъственото заседание. 

 /4/ За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че общинският съветник е присъствал на 

заседанието, ако е представил попълнен формуляр, по реда на ал.3, с отразено гласуване по 

въпросите, включени в дневния ред, в указания в поканата срок. 



       /5/ Въз основа на формулярите за неприсъствено гласуване, се отчита резултатът от 

гласуването, приемането  респ.,  не приемането на предложения проект за решение, който се  

отразява в протокола на заседанието по всяка точка от дневният ред. 

       /6/ Когато законът изисква решението да бъде прието поименно, въз основа на 

формулярите за неприсъствено гласуване се съставя поименен списък на гласувалите общински 

съветници, съгласно приложения образец 2, в който председателят на Общинския съвет 

удостоверява поименно вотът на неприсъственото гласуване.  

        /7/ Решенията, приети на неприсъственото заседание се обявяват на интернет страницата 

на Общински съвет.  

        Чл.95 /1/ Решение за  неприсъствено заседание на постоянните комисии се взема от 

председателя на Общинския съвет, съгласувано с председателите на постоянните комисии.  

 /2/ За насрочените неприсъствени заседания на ПК, общинските съветници се уведомяват 

по реда на чл.26, ал.1. 

 Чл.96. /1/ При обявено неприсъствено заседание на постоянните комисии, общинските 

съветници, получават на посочен от тях електронен адрес материалите за заседанието и 

формуляр за становища, съгласно приложения образец 3. 

 /2/ Формулярът за становищата в ПК се представя от всеки общински съветник  в   

звеното по чл.29а от ЗМСМА и/или се изпраща по електронен път до края на деня, в който е 

обявено провеждането на неприсъственото заседание на комисията. 

 /3/ Всички постъпили формуляри се изпращат на Председателя на съответната комисия, 

който, в срок до три дни преди провеждането на насроченото неприсъствено заседание на 

Общинския съвет, съставя протокол - образец 4, в който описва взетите решения на комисията, 

дадените становища и предложения и го представя в звеното по чл.29а от ЗМСМА  и/или го 

изпраща по електронен път. 

           /4/ Протоколът по ал.3 се изпраща по електронен път и на всички общинските съветници.  

           /5/ За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че всеки общински съветник е взел 

участие в заседанието на комисията, ако е представил формуляр по реда на ал.2, със становище 

по точките в дневния ред, в указания от председателя на комисията срок. 

§2. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 3, както следва:  

            Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Айтос мандат 

2019 – 2023 г., приет с решение №………….., влиза в сила от деня на приемането му.   

 

 

Вносител 

Председател на Общински съвет 

/Красимир Енчев/ 

 

                                                              



           Образец 1 

 

ФОРМУЛЯР 
 

ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ АЙТОС, 

ПРОВЕДЕНО НА ………………………..…г. 

 

                

Подписаният……………………………………………………………………………, 
                                          / Име, Презиме, Фамилия / 
 

в качеството си на общински съветник, чрез попълването на настоящия формуляр, 

собственоръчно удостоверявам начина си на гласуване, както следва:  

 

    /вотът се отбелязва с отметка/ 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

ВОТ 
ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

   

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
ВОТ 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

По т.1 от дневния ред    

По т.2 от дневния ред    

По т.3 от дневния ред    

По т.4 от дневния ред    

По т.5 от дневния ред    

По т.6 от дневния ред    

По т.7 от дневния ред    

По т.8 от дневния ред    

По т.9 от дневния ред    

По т.10 от дневния ред    

 

Дата: ………...........     Подпис: ........................ 

                               



          Образец 2 

С  П  И  С  Ъ  К 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, УДОСТОВЕРЯВАЩ  

ПОИМЕННО НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ 

НА НЕПРИСЪСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС,  

ПРОВЕДЕНО 

на  ………….……..  год. по  т...............от  дневния  ред 

 

№ ИМЕ,  ПРЕЗИМЕ  И  ФАМИЛИЯ ВОТ 
  ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

1. АТАНАС МАРИНОВ МАРИНОВ    

2. БЕХЧЕТ РЕМЗИЕВ ЕМУРЛОВ    

3. БРАНИМИРА НЕДЕЛЧЕВА 

МАРИНОВА-НИКОЛОВА 

   

4. ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ    

5. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ    

6. ДАФИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА-

ГЕОРГИЕВА 

   

7. ДЕЧО ДИМИТРОВ КОЕШИНОВ    

8. ДЖИХАН ИЛЯЗ САЛИМ    

9. ДИМИТЪР РУСЕВ КОЛЕВ    

10. ЕВГЕНИЙ МИТКОВ ГЕНЧЕВ    

11. ЕРЕДЖЕБ АПТАЛИ АХМЕД    

12. ЖЕНЯ КИРИЛОВА ПЕЕВА    

13. ЗДРАВКО КОСТОВ КОСТОВ    

14. ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ    

15. КРАСИМИР НЕДКОВ ЕНЧЕВ    

16. МИЛЕН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ    

17. МИЛЕНА ЯНЕВА КУРТОВА-РАДЕВА    

18. ПЕНЧО НИКОЛОВ ЖЕЛЕВ    

19. ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ХАРАЛАМБОВ    

20. ПЛАМЕН ДОЙНОВ ЧОЛАКОВ    

21. РАМАДАН БЕХЧЕТ НУРЕТИН    

22. РЕМЗИ МЕХМЕД АХМЕД    

23. РУЖДИ АЛИРИЗА ХАСАН    

24. РУЖДИ ХАСАН АХМЕД    

25. РУСИ СЪБЕВ РУСЕВ    

26. СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ    

27. ФИКРИ САЛИМ АХМЕД    

28. ХРИСТО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ    

29. ЮЗДЖАН ФАИК ЮМЕР    

 

КРАЕН  РЕЗУЛТАТ:   “ЗА”    -    ……………….. 

     “ПРОТИВ”  -    ……………….. 

     “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -    ……………….. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:............................./КРАСИМИР ЕНЧЕВ/ 

 



           Образец 3 

 

ФОРМУЛЯР 
 

ЗА СТАНОВИЩА В НЕПРИСЪСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС, 

ПРОВЕДЕНО НА ………………………..…г. 

 

                

Подписаният……………………………………………………………………………, 
                                          / Име, Презиме, Фамилия / 
 

в качеството си на общински съветник – член на ПК „......................“, чрез 

попълването на настоящия формуляр, собственоръчно удостоверявам становището 

си, относно проекта за решение по съответната точка от обявения проект за дневен 

ред:  

     

По точка 1 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

По точка 2 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

По точка 3 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

По точка 4 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

По точка 5 от дневния ред............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

 

Дата: ………...........      Подпис: .........................  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



           Образец 4 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
за неприсъствено заседание на Постоянна комисия 

 

№……. 
 

 

На …………………. г. се проведе неприсъствено заседание на ПК 

”..........................”. 

 Съгласно представените формуляри за становища по дневния ред от членове 

на ПК: 

1……………………………………………………………… 

2……………………………………………………………… 

3……………………………………………………………… 

4……………………………………………………………… 

5……………………………………………………………… 

6……………………………………………………………… 

7……………………………………..................................... 

 

 Председателят на Постоянната комисия удостоверява взетите решения по 

предложения  проект  за  дневен  ред : 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК: ..............................   


