МОТИВИ
КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА.
I. Причини, които налагат приемане на изменения и допълнения
на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Община Лясковец:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема
правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г. В тази
законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат
приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган
урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще
взаимодейства с общинската администрация.
Към настоящия момент действа правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Лясковец, приет с Решение №106 / 25.06.2020
година. Някои от нормите на действащия правилник се нуждаят от прецизиране
за да не се създават трудности при неговото прилагане. Налице е промяна в
Закона за месното самоуправление и месната администрация /ЗМСМА/ във
връзка с 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.
С предложените изменения и допълнения в настоящия правилник ще се
постигне по–голяма яснота на нормативния акт и ще се улесни неговото
прилагане.
С проекта за изменение и допълнение на правилника за организацията и
дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023г. се
въвеждат и нови норми, които липсват в действащия към настоящия момент
Правилник. Целта, която се преследва с новите текстове е уреждане на
възникнали в практиката ситуации, за които е липсвало правило в нормативния
акт.
II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани
резултати:
В резултат на измененията и допълненията на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г., се
очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на
нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до

законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Лясковец.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият
правилник.
Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови
средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните
финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет
окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ,
Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и
разходите за издръжка на общинския съвет.
IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Измененията и допълненията в настоящия Правилник са в съответствие с
Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа
подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички
особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на
населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Правилникът е с
предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание
чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то
приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА
НА НОРМАТИВНИЯ АКТ:
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЯСКОВЕЦ

ПРОЕКТ!
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА.

§ 1. В глава седма „КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“ се създава нов
член 31а:
(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.
(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 имейл.
1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез
видеоконференция, на служебния 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 служебния 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 служебен имейл попълнен формуляр в
електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет Лясковец
obsavet@lyaskovets.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 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.
§ 2. В глава осма „ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ“ се създава
нов член 36а:
(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 имейл.
1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния
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 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 служебния имейл общинските съветници получават образец
на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински
съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в
електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет Лясковец
obsavet@lyaskovets.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.

