
Процедурата за избор на председател на ОбС, съгласно  Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 

Дряново: 

„Чл.7. (1) На първото си заседание Общинският съвет избира от своя 

състав с тайно гласуване Председател на Общинския съвет.  

(2) (Нова –  приета с Реш.№37/30.01.2012г) Председателят се избира за 

целия мандат на Общинския съвет или за определен по -кратък срок, 

който не може да бъде по-малък от шест месеца.  

Чл.8. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.7 се избира 

комисия от трима общински съветника.  

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с 

печата на общината.  

Чл.9. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, 

представени в Общинския съвет, могат да издигат кандидатури за 

Председател.  

Чл.10. (1) Изборът на Председател се извършва с бюлетини по 

утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.  

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на 

предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.  

(3)  Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в 

плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. 

Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи 

кандидат, те се смятат за една.  

(4)   Недействителни са бюлетините, когато:  

1. са намерени в избирателната кутия без плик;  

2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за 

различни кандидати;  

3.  върху тях са дописани думи и знаци;  

4.  не са по установения образец.  

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.  

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от 

гласовете от общия брой на съветниците.  

(7) Ако кандидатите са повече от двама и при първото гласуване не се 

получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като 

в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този 

случай за избран се смята този, който е получил повече от половината 

от гласовете на общия брой на съветниците.  

(8) Ако и при второто гласуване никой не е избран, се извършва трето 

гласуване само с кандидата получил повече  гласове.  

(9) Ако нито един от кандидатите не получи необходимия брой гласове, 

процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото 

заседание.”  

 


