ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ
№ 310/ 24.09.2020 г.
Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 24.09.2021 г., с
Протокол № 32 от 24.09.2021 г.

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация
.
На основание чл. 21, ал. 2, ал.3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във
връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК и чл.5, ал.2 от ПОДОСОБНКВОА
Общински съвет – Белово,

РЕШИ:
ПРИЕМА Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, както следва:
1. В чл. 5б се прави промяна в ал. 2 и се създава нова ал. 3:
СТАРО: (2) За заседанията на Общински съвет Белово се изготвя звукозапис, а в
предвидените от закона и по решение на общинските съветници, прието с мнозинство
повече от половината присъстващи съветници, и видеозапис. За изготвянето и
съхранението на звукозаписа/видеозаписа се съставя протокол, подписан от
председателя и заместник – председателя на общинския съвет, като магнитния носител
се запечатва в хартиен плик и се съхранява в архива на общински съвет Белово.
НОВО: (2) За заседанията на Общински съвет - Белово се изготвя звукозапис и
видеозапис. За изготвянето и съхранението на звукозаписа/видеозаписа се съставя
протокол, подписан от председателя и заместник – председателя на Общинския съвет,
като магнитния носител се запечатва в хартиен плик и се съхранява в архива на
Общински съвет - Белово.

НОВА(3) Заседанията на Общински съвет се излъчват онлайн (на живо) на официалния
сайт на Общински съвет – Белово и/или на интернет страницата на Общински съвет –
Белово.
2. Създава се нов чл. 5в, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6
Чл. 5в. (1) При обявени 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, общинският съвет
или неговите комисии 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) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола от заседанието.
(3) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание
от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат
да провеждат заседания от разстояние и да 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.
(4) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на
провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет
страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши
отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал. 1 се прилагат
разпоредбите на чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА.
(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се отразяват в протокола от заседанието.
(6) Условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по ал. 1 и 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, се определят от общинския съвет в чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.
3. Създава се нов чл. Чл.22 с ал.1 и ал. 2:
Чл.22.(1) Председателят на Общинския съвет, заместник - председателят,
председателите или представители на групи съветници, образуват Председателски
съвет. Председателят на Общинския съвет свиква Председателския съвет за консултации

по дневния ред на заседанията на общинския съвет, както и по други въпроси от
дейността на Съвета.
(2) Председателят и Председателският съвет в цялостната си дейност се подпомагат от
отдел в рамките на структурата и щатното разписание на общинската администрация.
4. Създава се нов Чл.23. с т. 1, т.2, т. 3, т. 4:
Чл.23. Председателският съвет
1. Подпомага Председателя на Общинския съвет в организацията на заседанията на
съвета;
2. Произнася се по възраженията на комисиите относно разпределението на проектите;
3. Дава становища по въпроси, поставени за обсъждане в него от членовете му.
4. Разглежда постъпили в Общински съвет сигнали жалби и предложения от граждани
по обществено – значими въпроси на общината и ги насочва по компетентност.
5. В чл. 26 се създава нова ал. 2:
(2) По време на заседанието на Общинския съвет, общинските съветници и всички
присъстващи в залата поставят мобилните си телефони в режим „без звук“.
Категорично се забранява провеждането на разговори от мобилните телефони.
6. Прави се промяна в чл. 45, ал. 3:
СТАРО: (3) Данните за удръжки по ал. 1 и 2 се вземат от присъствената книга по чл.24,
т.6.
НОВО: (3) Данните за удръжки по ал. 1 и 2 се вземат от присъствената книга по чл.24,
т.5.
7. В чл. 92, ал.1 се добавя нова т. 3:
т. 3. Предвидената в софтуера възможност.
8. Прави се промяна в чл. 110, ал.3 и се създава нова ал. 4:
СТАРО: (3) Препис от оригинала се издава с разрешение на Председателя на
Общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.
НОВО: (3) Препис от оригинала се издава с разрешение на Председателя на Общинския
съвет и се заверява от секретаря на Общински съвет.

(4) За издаване на заверен препис се попълва заявление и се вписва в регистър на
издадените заверени преписи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

НОВ §6. Този Правилник е изменен и допълнен с Решение № ……/……. г. , Протокол
№ ……/…… г. на Общински съвет – Белово и влиза в сила от момента на неговото
приемане.

Мотиви: Съгласно последните измененията на ЗМСМА, относно създаване на нов чл.
28а и във връзка с Решение № 261/25.06.2021 г. на Общински съвет – Белово.

* Неразделна част към Решението е приложения списък с поименно гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: __________________
/СТЕФАН ЯКИМОВ/

СПИСЪК
на Общински съвет – Белово, мандат 2019 - 2023
за поименно гласуване
към Решение № 310/ 24.09.2021 г.

№

Име, презиме, фамилия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Стефан Василев Якимов
Атанас Павлов Тасев
Велизар Здравков Илов
Владимир Петров Михайлов
Димитър Георгиев Марков
Еленко Страхилов Ветренски
Иван Ангелов Кехайов
Иван Цветанов Магаранов
Любомир Георгиев Калайджийски
Станислав Александров Танев
Стефан Георгиев Стефанов
Стойко Стойчев Стефанов
Цветелина Георгиева Спасова
Общо: 11
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