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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

От Катя Иванова Иванова, председател на Общински съвет Братя Даскалови 

 

Относно: Приемане на  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

  

Във връзка с измененията в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от 

разстояние, обнародвани в ДВ бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. и 

регламентите на чл. 28а, ал.6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентира в Правилника 

условията и реда 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 по приемане и удостоверяване на кворума и начина на приемане на 

решенията в заседанията, проведени по един от двата предвидени начина по чл. 28а от 

ЗМСМА - заседания, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване. 

Основната цел е да се подсигури провеждане на заседания на общинския съвет при 

обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична 

обстановка или кризисна ситуация, засягаща 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. Чрез регламентиране на начина, по 

който ще се провеждат заседанията на общинския съвет при тези извънредни и/или 

кризисни ситуации, се цели да се гарантира ефективното осъществяване на местното 

самоуправление, непосредственото участие на общинските съветници при вземането на 

решения от компетентността на общинския съвет, както и законосъобразността на 

вземаните решения по определения от самия общински съвет начин на тяхното приемане 

при условията на чл. 28 а от ЗМСМА. 

Проектът на Правилника за изменение и допълнение на  Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация е обявен за обществено обсъждане на 

10.11.2020 г. за срок от 14 дни, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, тъй като е налице 

извънредна епидемиологична обстановка, както и очакване да бъдат засилени мерките 

във връзка с борбата с разпространението на COVID-19, което може да доведе до 

невъзможност от провеждане на присъствени заседания в зала, поради което и проекта 
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следва да бъде разгледан на присъствена сесия на Общински съвет Братя Даскалови, 

която ще се проведе на 25.11.2020г.  

Тези обстоятелства налагат общественото обсъждане да продължи в предвидения в 

чл. 26 ал. 4 от ЗНА по-кратък 14 дневен срок. 

  

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да 

вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 3,  от ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация, мандат 2019-2023 г. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

КАТЯ ИВАНОВА 

Председател на Общински съвет Братя Даскалови 

 

  

 Изготвил: 

 Марияна Колева 

 мл. експерт Технически сътрудник ОбС 
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