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РЕШЕНИЕ № 1 

по протокол № 1 от 11.11.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане процедурни правила за избор на 

председател на Общински съвет 

 

 

/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема процедурни правила за 

избор на председател на Общински съвет, както следва: 

1. Тайното гласуване за избор на председател на Общински съвет град 

Шумен ще се проведе от избрана комисия. 

2. Гласуването става с 41 бюлетини, на всяка от които са отпечатани трите 

имена на издигнатите кандидати, подредени по азбучен ред, като пред всеки от 

тях в празно квадратче се отбелязва със знак “хикс” предпочитания кандидат. 

3. Бюлетините в текста по т. 2 се подписват на гърба от председателя на 

комисията и се раздават на всички общински съветници с празен плик. 

4. Общинският съветник гласува със “за” чрез поставяне на знак “хикс” в 

празното квадратче срещу името на предпочетения от него кандидат за 

председател на Общински съвет. След като постави бюлетината в плик, я пуска 

в изборната кутия. 

Гласуването се отбелязва в изборен списък, който съдържа имената на 

всички общински съветници. След гласуването общинските съветници се 

подписват в изборния списък  саморъчно. 

5. За недействителни бюлетини се броят бюлетините, както следва: 

5.1. Празен плик; 

5.2. Гласуване за двама или повече кандидати; 

5.3. Без обозначение на избран кандидат; 

5.4. Бюлетина, от която не може да се направи ясен извод за кого е 

гласувано; 

5.5. Бюлетина в изборната кутия без плик; 



5.6. Бюлетина без подпис на гърба от председателя на изборната 

комисия; 

6. За избран се смята кандидата, който е получил повече от половината 

гласове от общия брой на съветниците. 

7. Изборната комисия съставя протокол и обявява резултатите от избора. 

8. В случаите, когато има повече от две кандидатури, след като се обяви 

резултата от проведения избор, ако няма избран председател на първия тур, се 

провежда повторен избор по време на същото заседание между двамата 

кандидати, получили най-много гласове. Ако кандидатурите са две и след 

първото гласуване няма избран председател, повторен избор се провежда след 

почивка за консултации между политическите сили и повторно номиниране на 

кандидати за председател на Общинския съвет. 

9. В кабината за тайно гласуване се влиза без мобилни телефони и 

фотоапарати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                               НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ инж. Красимир Минчев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /М. Павлова/ 


