
ПРОЕКТ ! 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО, 
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

§1. Създава се нов раздел VIIа с наименование „Заседания на общински съвет, неговите 
комисии и председателски съвет, при обявени извънредно положение, бедствено 
положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи 
територията на община Габрово или част от нея“. 

§2. В новосъздадения раздел VIIа „Заседания на общински съвет, неговите комисии и 
председателски съвет, при обявени извънредно положение, бедствено положение, 
извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на 
община Габрово или част от нея“ се създава нов чл.71а, със следния текст: 

Чл.71а. (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна 
епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на община Габрово 
или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не 
позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет, 
неговите комисии и председателския съвет могат да провеждат заседания 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) Заседанията, проведени по реда на ал.1 се излъчват на електронната страница на 
Община Габрово при осигурена техническа възможност за това. 

(3) За всяко заседание на Общински съвет – Габрово, проведено по реда на ал. 1 се изготвя 
видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. 

§3. В новосъздадения раздел VIIа „Заседания на общински съвет, неговите комисии и 
председателски съвет, при обявени извънредно положение, бедствено положение, 
извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на 
община Габрово или част от нея“ се създава нов чл.71б, със следния текст: 



Чл.71б. (1) В случаите по чл.71а, ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане 
на заседание от разстояние чрез видеоконференция, Общинският съвет, неговите комисии 
и председателския съвет могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат 
решения чрез неприсъствено гласуване, като се осигурява спазването на условията за 
кворум и лично гласуване и се гарантира участието, идентифицирането и начина на 
гласуване на всеки общински съветник, по един или повече от посочените в ал.2 и ал.3 
начини. 

(2) Заседанията от разстояние и неприсъственото приемане на решения от Общински съвет 
– Габрово, неговите комисии и председателския съвет става посредством уеб базиран 
софтуер по следния ред: 

1. Общинският съветник получава достъп до уеб базиран софтуер чрез персонално 
потребителско име и парола за достъп; 

2. Гласуването на съответните проекти за решения, включени в дневния ред на 
заседанието, се извършва чрез уеб базирания софтуер и ПИН код за потвърждаване на вота 
на всеки общински съветник при всяко гласуване;  

3. Протоколът за заседанието и взетите решения чрез неприсъствено гласуване се изготвя 
на база информацията от софтуера и към него се прилага подробна електронна справка. 

(3) Заседание от разстояние и неприсъствено приемане на решения на Общински съвет – 
Габрово, неговите комисии и председателския съвет може да се проведе и чрез попълване 
на формуляр за неприсъствено приемане на решения, посредством електронна поща, по 
следния ред: 

1. В срок не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, общинските съветници  
получават на електронния си адрес формуляр за регистрация и приемане на решения по 
точките от съответния дневен ред;  

2. В деня на заседанието, в рамките на определения период от време, всеки общински 
съветник изпраща на електронния адрес на Общински съвет Габрово obs@gabrovo.bg  
формуляра по т.1 попълнен и подписан  с Квалифициран електронен подпис /КЕП/ , с което 
същия потвърждава участието си в заседанието, начина си на гласуване /”за“, „против“, 
„въздържал се“/ и  мотиви към него, ако има такива, по предложените проекти за решения, 
включени в дневния ред; 

3. Въз основа на постъпилите и подписани с КЕП формуляри се изготвя Протокол за 
заседанието и взетите решения чрез неприсъствено гласуване, като към него се прилагат 
разпечатки от електронните писма на общинските съветници и формулярите, с които са 
заявили начина си на гласуване. Подписаните с КЕП формуляри се съхраняват и на 
електронен носител. 



§4. В новосъздадения раздел VIIа „Заседания на общински съвет, неговите комисии и 
председателски съвет, при обявени извънредно положение, бедствено положение, 
извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на 
община Габрово или част от нея“ се създава нов чл.71в, със следния текст: 

Чл.71в. (1) Свикването на заседанията по чл.71а и чл.71б, уведомяването на общинските 
съветници и изпращането на дневния ред и свързаните с него материали се извършва по 
реда на чл. 45, ал.4 от този Правилник. 

(2) Към дневния ред на насроченото заседание по чл.71а и чл.71б на електронната 
страница на Общинския съвет се обявява имейл адрес за питания, предложения и 
становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на 
юридически лица, на институции и др. 

(3) Дневният ред и протоколите от заседанията по чл.71а и чл.71б се разгласяват по реда на 
този правилник и се публикуват на електронната страница на Община Габрово. 

 

 

 


