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Общински съвет – Костенец има намерение да приеме промени в Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация, както следва: 

Чл. 30 нова ал.2 Общински съвет – Костенец работи с автоматизирана система за 

безхартиени заседания и електронно гласуване.  

Сегашна ал.2 става ал.3, ал.3 става ал.4 и ал.5 става ал.6 

Чл.30.(5). Придобива следния вид: Уведомяването на общинските съветници за 

заседанията се извършва с покана по електронен път, най-малко 5 дни преди 

заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневен ред на 

заседанието и се изпраща на общинските съветници, кмета на общината, зам.-кмета, 

секретаря на общината, кметовете на кметства, кметския наместник и на други 

заинтересовани лица и организации, определени от председателя на Общинския съвет. 

          Чл.30.(6) Прибодива следния вид: Писмени материали по проекта за дневен ред 

се предоставят за ползване от общинските съветници в канцеларията на Общинския 

съвет в срока по ал.5 и в системата за безхартиено заседание на общински съвет и 

електронно гласуване. На всеки общински съветник се предоставя код за електронен 

достъп до всички материали по въпросите, постъпили в Общинския съвет, както и на 

тези, включени в дневния ред на заседанието.  

  Чл. 35 (2) прибовида следния вид: Проверка на кворум се извършва чрез 

системата за електронно гласуване, по искане на общински съветник, след всяка 

почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване.          

Чл. 37 (3) придобива следния вид: Думата се иска от общинския съветник чрез 

системата за електронно гласуване. 

 Чл. 49 (3) 1. придобива следния вид:  чрез системата за електронно гласуване, а 

при възникване на технически проблем с нея – чрез вдигане на ръка    

             Т.  3. придобива следния вид: чрез поименно гласуване, което се извършва чрез 

електронната система за гласуване, а при възникване на технически проблем с нея – 

чрез прочитане имената на общинските съветници от председателя, които отговарят 

„за", „против" или „въздържал се". 

 Чл. 61.(1) Придобива следния вид: Проектите за правилници, решения  и 

инструкции заедно с мотивите към тях се внасят в Общинския съвет, в срок до 

последния работен ден от седмицата предхождаща заседанията на Постоянните 

комисии. 

Чл.61. (2) Придобива следния вид: Председателят на ОбС разпределя проектите 

на  Постоянните комисии, съобразно тяхната компетенция. 



Чл.61. (8) нова - Проектите за решения заедно с редакционните поправки, 

изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становищата на постоянните 

комисии, на които са били разпределени, се предоставят на общинските съветници чрез 

системата за безхартиено заседание на общински съвет и електронно гласуване. 

Чл.73.(3). нова – При отсъствие от заседание на Общинския съвет и Постоянните 

комисии по уважителни или неуважителни причини, получава 50% от 

възнаграждението определено в ал.2. 

  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по 

проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg 
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