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от Якоб ван Бейлен, общински съветник

от групата на „Демократична България - обединение’« [дТсуГгз

Относно: промяна в Правилника за организацията и дейността на 
Реликотьрновския общ щсуц СЪРСТ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Като се има предвид, че

в Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и в 
Закона за местното самоуправление и местната администрация няма де юре, нито де 
факто разлика между гласуването “Въздържал се” и гласуването “Против”, ergo, 
"Въздържал се" е излишно.

В Правилника член 67 гласи: “Предложението се смята за прието, ако за него са 
гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в 
закон не е предвидено друго”.

В ЗМСМА член 27, алинея 3 относно гласуването в Общинския съвет гласи: 
“Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от 
половината от присъстващите съветници. Решенията са приети с мнозинство повече 
от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите "За" 
общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието 
съветници.”.

И алинея 4 гласи: “Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1,2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10,16,17,20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия 
брой на съветниците. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от



общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е 
по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници”.

Така че според законодателството "останалата част" е сумата от "Против" и 
"Въздържал се" и няма формална разлика между тези две. В ЗМСМА и в другите 
закони опция „Въздържал се“ изобщо не се споменава.

ЗАТОВА ПРЕДЛАГАМ;

§ i
В чл.64, Ал.1, изречение второ се изменя т а к а :
“Гласува се “за” и “против” .”

Б и л а: мЧл. 64. (1) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" и "въздържал 
се". Гласуването се извършва съгласно чл. 27 от ЗМСМА. По предложение на 
група съветници Общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде 
тайно."

С тава: "Чл. 64. (1) Гласуването е лично. Гласува се "за" и "против". 
Гласуването се извършва съгласно чл. 27 от ЗМСМА. По предложение на група 
съветници Общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно."

С уважение,

10.01.2023

Велико Търново
/Якоб ван Бейлен/ 
/общински съветник/


