ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ
Общински съвет - Белене уведомява всички заинтересовани лица,
че на Интернет страницата на Общината е публикуван проект на
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички
заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по
предложения проект в 14-дневен срок от публикуването на настоящото
съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат
да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Белене, както и
на следния електронен адрес: obs.belene@gmail.com
Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ,
от ЗНА, поради непредвидими обстоятелства, свързани с динамично
променящата се епидемична обстановка и необходимостта Общински
съвет – Белене да предприеме навременни мерки за свикване на заседания.
1. Мотиви за приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2019-2023 г.:
Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), касаещи провеждането на заседания
от разстояние, обнародвани в ДВ, бр.70/2020 г., които са в сила от
07.08.2020 г. и законовата делегация регламентирана в чл.28а, ал.6 от
ЗМСМА, е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и
редът за свикване и провеждане на заседанията по чл.28а, ал.1 и ал.3, за
изпращане на материалите и проектите за решения на общинските
съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и
начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез
видеоконференция или с неприсъствено гласуване.
2. Цели, които се поставят с приемането на Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински

съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019-2023 г.:
Целта, която се преследва с приемането на новите текстове, е
уреждане на условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от
разстояние на постоянните комисии и на общинския съвет, за изпращане
на материалите е проектите за решения на общинските съветници,
процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за
приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция
или с неприсъствено гласуване.
3. Очаквани резултати от приемането на Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019-2023 г.:
В резултат на приемане на Проект на Правилник за изменение и
допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, мандат 2019-2023 г. се очаква да се подобри организацията
и работата на съвета при провеждане на заседания от разстояние.
Разпоредбите на новите правни норми, както и съобразяването им със
ЗМСМА, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседания от
разстояние на постоянните комисии и на заседанията на Общински съвет –
Белене.
4. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандат 2019-2023 г.:
За прилагането на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2019-2023 г. не са необходими допълнителни финансови средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото
на Република България:
Предлаганият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023
г., се приема въз основа на Закона за местното самоуправление и местната

администрация, поради което съответствието му с правото на Европейския
съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с него.
Предвид изложеното, предложението за Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019-2023 г., е както следва:
ПРОЕКТ
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛЕНЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАНДАТ 2019-2023 Г.
§1. Създава се нов чл.60а със следния текст:
(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 различни
технически средства 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
виртуално участие, 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.
(4) 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 - Белене –
obs.belene@gmail.com, 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.
(5) При провеждане на заседания на постоянните комисии 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.
(6) 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. Създава се нов чл. 65а със следния текст:
(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 различни технически средства 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 виртуално участие,

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.
(4) При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на
решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец
на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на заседанието.
Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл
попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на
Общински съвет - Белене – obs.belene@gmail.com, 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. Съставения протокол от проведеното заседание се удостоверяват
с подписа на председателят на ОбС – Белене и протоколиста.
(5) 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.
(6) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват
публично на интернет страницата на общината.
ВНОСИТЕЛ:
Д-р БИСТРА ПАВЛОВСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ

