
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

  

                    Днес 29.10.2018 год.  от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на 

Общински съвет Чупрене.  

                     В заседанието взеха участие 10 съветника.  Отсъства  Анжело Цветанов 

Добричов по уважителни причини. 

                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 

съвет Чупрене, който откри извънредното заседание и предложи дневния ред. 

                     Премина се към гласуване на дневния ред: 

 

                     Гласували  10 съветника: 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Заседанието протече при следния дневен ред: 

                    1.Предложение за делегиране на правомощия на  Комисията по законност, 

обществен ред, административно обслужване, ТСУ , транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от 

ЗПУКИ, която да изпълнява и функциите на Комисия по законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ , транспорт и по чл. 72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ. 

                    2. Предложение за  приемане на Вътрешни правила за организацията и реда  

за проверка на декларации и за установяване на конфликт на  интереси в Общински 

съвет Чупрене. 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

                    Т.1 от дневния ред: Предложение за делегиране на правомощия на  

Комисията по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ , 

транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ, която да изпълнява и функциите на Комисия 

по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ , транспорт и по чл. 

72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС 

Чупрене. 

                    Няма питане по предложението. 

                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.  

 



 

                    РЕШЕНИЕ № 411 

                    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ, 

Общинският съвет Чупрене делегира права на Комисията по законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ , транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ, приета с 

Решение №3/2015 год. на ОбС Чупрене, която да изпълнява и функциите  по   чл. 72 

ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ.  

                   Общинският съвет определя Комисия по законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ , транспорт и по чл. 72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ от 

трима членове и състав: 

                    Председател :  Иван Антов Луков 

                           Членове:1. Цветан Ангелов Николов 

                                           2.Илиян Георгиев Тонин 

 

                   За напред Комисията ще носи наименованието: Комисия по законност, 

обществен ред, административно обслужване, ТСУ , транспорт и по чл. 72 ал.1 т.3 от 

ЗПКОНПИ.  

       МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема това решение в изпълнение 

на разпоредбите на чл. 72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ. 

 

 

 

 

                    Т.2 от дневния ред: Предложение за  приемане на Вътрешни правила за 

организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на  

интереси в Общински съвет Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 

ОбС Чупрене. 

                    Няма питане по предложението. 

                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.  

 

 

 

                     РЕШЕНИЕ № 412 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с § 3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, 

Общинският съвет Чупрене приема Вътрешни правила за организацията и реда за 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет 

Чупрене. 



 

                      МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Вътрешни правила за 

организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на 

интереси в Общински съвет Чупрене, в изпълнение на Преходните и заключителни 

разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси. 

 

 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 14.30 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 
 
 

 

 
 

 


