СПРАВКА
за отразяване на получените предложения, становища и възражения, получени при публикуването за обществено обсъждане
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
Подател
Пепа Сомлева, Иван
Христов и Цветомир
Цанков – общински
съветници от група
„Будно Габрово“,
вх.№ОС260/10.11.2020 г.

Предложение
1. В проектираната разпоредба на чл.
71б, ал. 3 от Правилника се
предвижда провеждане на заседания
от разстояние и приемане на
неприсъствени
решения
чрез
попълване
на
формуляр
по
електронна поща. Чрез попълване на
формуляри по електронна поща не
може да се счита, че е проведено
заседание от разстояние, тъй като не е
налице едновременно присъствие на
общинските съветници, които да имат
директна връзка по между си. Освен
това, по този начин не може да се
осигури спазване на условието за
кворум за провеждане на заседанието,
каквото е законовото изискване.

Приема/не приема
предложението
Према се
частично

Мотиви
В разпоредбата на чл.28а от ЗМСМА
изискването за директна връзка или
както е посочил законодателят: “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“ се отнася единствено до ал.1 на
нормата.
В ал.3 на чл.28а от ЗМСМА са визирани
следните изисквания при липса на
техническа възможност за провеждане
на заседание от разстояние чрез
видеоконференция: осигуряване
спазването на условията за кворум и
лично гласуване и гарантиране
участието, идентифицирането и начина
на гласуване на всеки общински
съветник.
Във връзка с постъпилото становище, с
оглед прецизиране на Проекта за
изменение и допълнение и изпълнение

изискванията на чл.28а, ал. 3 от
ЗМСМА, §3.чл.71 б, ал.3 се изменя и
допълва, като става както следва:
„(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.“
Промяната е отразена.

2. Предвидените текстове на чл. 71б, ал.
2 и ал. 3 следва да бъдат прецизирани.
В чл. 71б, ал. 1 е записано, че по
начините, посочени в ал. 2 и ал. 3
могат да се провеждат заседания на
Общински съвет, неговите комисии и
председателски съвет. В ал. 2 и ал. 3,
обаче се говори само за Общински
съвет, като са пропуснати комисии и
председателски съвет.

Приема се

Налице е технически пропуск. С цел
уеднаквяване разпоредбите на §3.
чл.71б, ал.1, ал.2 и ал.3 от Проекта, ал.2
и ал.3 след думите „…Общински съвет
– Габрово…“ се допълват с текста:“ ….
неговите комисии и председателския
съвет..“.
Предложението е отразено.

