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Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с Общинска администрация Дряново /приет с Решение №39 т.3 от 

19.01.2004г, посл. пром. с Решение №172 от 28.07.2020г/ 

I. Предложение за допълнение в чл.19 ал.3 от Правилника: 

Чл.19. (1) Председателският съвет се формира от: 

1.Председателя на Общинския съвет; 

2.(Изм. с Реш.33 от 28.01.2008г.) Заместник-председател/и/; 

3.Председателите на Постоянни комисии. 

(2) /нова – приета с Реш.№47 от 27.01.2016г./ Председателският съвет заседава 

през втората седмица на месеца. 

(3) /нова – приета с Реш.№90 от 22.04.2020г. В сила от 19.05.2020г/ В 
случай на обявено извънредно положение, бедствено положение, 

извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация на 
територията на Република България и в частност на територията на 
Община Дряново или част от нея, по решение на председателя на 

общинския съвет, заседанията на Председателския съвет могат да се 
провеждат чрез осъществяване между членовете му на електронна 

комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или 
видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на 
електронни изявления. В този случай, председателят на общинския съвет 

уведомява членовете на Председателския съвет и кмета на община 
Дряново за техническия способ и за началния час на заседанието. 

Техническият способ трябва да осигурява възможността за персонална 
идентификация и ясно изразяване волята на всеки един от участващите 
в работата на Председателския съвет. 

……………………………………………………… 

Чл.54. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината 

от техните членове. 

(2) По предложение на председателя, Постоянната    комисия    определя дневния 

ред и продължителността на заседанието си. 

(3)  Председателят на Постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, 

дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за 

предложения и препоръки. 

(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече 

от половината от общия брой членове на комисията, с явно гласуване. 

(5) /нова - приета с Реш.№90 от 22.04.2020г. В сила от 19.05.2020г / В случай 

на обявено извънредно положение на територията на Република България и в 

частност на територията на Община Дряново, по решение на председателите на 

комисии, съгласувано с председателя на Общинския съвет, заседанията на 

комисиите могат да се провеждат чрез осъществяване между членовете на 

комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им аудио 

или видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни 

изявления. В този случай, председателят на комисията уведомява членовете на 

комисията и вносителите на предложения и проекти за решения за техническия 

способ и за началния час на заседанието. Техническият способ трябва да 

осигурява възможността за персонална идентификация и ясно изразяване волята 

на всеки един от участващите в работата на комисията съветник и вносител на 
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предложение. Общинските съветници, които не са членове на съответната 

комисия, но желаят да вземат участие в нейното заседание, отправят искане до 

председателя на комисията или до председателя на общинския съвет, най-малко 

два часа преди началото на заседанието, за да се осигури тяхното участие. 

Чл.55. (1) Предложения и проекти за решения от Общинската администрация се 

разглеждат в Постоянните комисии, само ако са внесени от Кмета на общината. 

(2)  Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на 

кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от 

компетентността на Общинския съвет за решаване. 

(3) (нова алинея приета с Решение 478/15.12.2006г. на ОбС)  Граждани и 

юридически лица могат да внасят писмени предложения и становища в 

комисиите на общинския съвет. 

(4) (Предишна ал.3 – промяна в номерацията с Реш.478/15.12.2006г)  При 

обсъждане на предложения  и проекти за решения или други въпроси, 

разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов 

представител присъства на заседанието. 

(5) (Предишна ал.4 – промяна в номерацията с Реш.478/15.12.2006г) Ако 

докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от 

вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е 

задължена да вземе становище по нея. 

Чл.56. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по 

изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на 

председателя на комисията или нейни членове. 

(2) Председателят на комисията е длъжен да осигури условия за присъствие на 

граждани, представители на неправителствени организации и медии. 

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на 

медиите са длъжни да спазват   установения   ред   и   да   заемат   специално 

определените за тях места. 

(4) /нова – приета с Реш.№90 от 22.04.2020г. В сила от 19.05.2020г/ При 

провеждане на заседания на комисиите съгласно чл.54 ал.5, към дневния ред на 

насроченото заседание на електронната страница на Общински съвет – Дряново 

и на Община Дряново се обявява електронна поща за предложения и становища 

по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически 

лица, на институции и медии. 

II. Предложение за изменение и допълнение: 

1. Отменя чл.54 ал.5. 

2. Приема нов чл.54а със следния текст: 

Чл. 54а. (1) При наличие на обстоятелствата по чл.28а ал.1 от 

ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на 

постоянните комисии 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.  
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(2) В случаите по ал.1 когато няма техническа възможност за 

провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние 

чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет 

може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, 

на които да се 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.  

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на 

общинските съветници при провеждане на заседания по ал.1 и 

ал.2, общинските съветници подписват декларация за ползване 

на служебен и/или личен адрес на електронна поща /имейл/. 

1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез 

видеоконференция, на декларирания имейл ще се изпращат 

кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В 

началото на заседанието на съответната постоянна комисия се 

извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на 

общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. 

За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, 

който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на 

общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на 

интернет страницата на общината, освен ако комисията реши 

отделно заседание или част от него да бъде закрито.  

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез 

неприсъствено приемане на решения, на декларирания имейл 

общинските съветници получават образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната 

постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати 

от своя деклариран имейл попълнен формуляр в електронно 

писмо на електронния адрес на Общински съвет - Дряново 

predsedatel@dryanovo.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, 

„въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за 

решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието 

на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат 

да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на 

постъпилите електронни писма от общинските съветници с 

изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който 

се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. 

Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с 

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

решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на 

постоянната комисия  с взети неприсъствени решения. 

Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните 
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комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на 

постоянни комисии и протоколиста.  

(4) 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.  

(5) Решенията взети на заседанията по ал.1 и ал 2 се обявяват 

публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните 

комисии на интернет страницата на общината. 

3. В чл.56 ал.4 текстът „чл.54 ал.5 се заменя с „ чл.54а“ и 

текстът става, както следва „При провеждане на заседания на 

комисиите съгласно чл.54 ал.5 чл.54a, към дневния ред на насроченото 

заседание на електронната страница на Общински съвет – Дряново и на 

Община Дряново се обявява електронна поща за предложения и 

становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, 

представители на юридически лица, на институции и медии“. 

……………………………………………………… 

Глава осма ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Чл.63. (1) Общинският съвет, по предложение на Председателя на съвета и след 

консултации с групите общински съветници, приема Програма за работата на 

Общинския съвет за срока на мандата си. 

(2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетата 

Програма. 

Чл.64. (1) Заседанията на Общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти 

в годината. 

(2) /нова - Реш.№47 от 27.01.2016г./ Общинският съвет се свиква на заседание 

през последната седмица на месеца. 

(3) /нова - Реш.№47 от 27.01.2016г./ Общинският съвет се свиква на заседание 

от неговия председател: 

1. по негова инициатива; 

2. по искане на една трета от общинските съветници; 

3. по искане на една пета от избирателите на общината; 

4. по искане на областния управител. 

(4) /нова - Реш.№47 от 27.01.2016г./ В случаите по ал. 3, т. 2, 3 и 4 

председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-

дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако 

заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на 

искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването. 

(5) /нова - Реш.№47 от 27.01.2016г./ Общинският съвет продължава да 

изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински 

съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската 

избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е 

обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на 



Предложение за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация Дряново 

Проект! 

Дата на публикуване: 04.11.2020г. 
 

5 
 

общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на 

клетва от новоизбрания общински съвет. 

Чл.65. (1) Най-малко три дни преди заседанието Председателят на Общинския 

съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява 

дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на 

предварително определените за това места в Общината, чрез местните печатни 

и електронни медии и/или на официалната Интернет страница на общината. 

(2) /нова - Реш.№47 от 27.01.2016г./ Когато разглежданите  материали се 

отнасят за дейността на други институции и организации, те задължително се 

информират и се канят техни представители на заседанието. При необходимост, 

същите се изслушват. 

Чл.66. (1) В изпълнение на приетата Програма, Председателят на Общинския 

съвет, подпомаган от Председателския съвет, подготвя проект за дневен ред. 

(2) Дневният ред включва материали, по които са приети становища на 

комисиите на Общинския съвет. 

(3) /нова - Реш.№47 от 27.01.2016г./ Общинските съветници могат да получават 

проекта за дневен ред и материалите за предстоящото заседание 10 дни преди 

самото заседание по електронен път. Материалите се публикуват и в 

електронния сайт на Община Дряново и Общински съвет – Дряново. 

III. Предложение за приемане на нов чл.65а със следния текст: 

Чл.65а. (1) При наличие на обстоятелствата по чл.28а ал.1 от 

ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание 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) В случаите по ал.1 когато няма техническа възможност за 

провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, 

председателят на общинският съвет може да свика заседание от 

разстояние, на което да се 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.  

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на 

общинските съветници при провеждане на заседания по ал.1 и 

ал.2, общинските съветници подписват декларация за ползване 

на служебен и/или личен адрес на електронна поща /имейл/.  

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на 

декларирания имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими 

за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се 

извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на 
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общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. 

За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, 

който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на 

общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на 

интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет 

реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.  

2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане 

на решения, на декларирания имейл общинските съветници 

получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по 

дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя 

деклариран имейл попълнен формуляр в електронно писмо на 

електронния адрес на Общински съвет - Дряново 

predsedatel@dryqnovo.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, 

„въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за 

решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. 

В електронното писмо общинските съветници могат да излагат 

мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите 

електронни писма от общинските съветници с изразения в тях 

начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява 

извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от 

електронните писма на общинските съветници, с които са заявили 

начина, по който са гласували по проектите за решения се 

прилагат към съставения протокол на заседанието с взети 

неприсъствени решения.  

(4) 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.  

(5) Решенията взети на заседанията по ал.1 и ал.2 се обявяват 

публично. 
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