
ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 359 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  32 от  28.06. 2018 ГОДИНА 

 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение за  актуализация на Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация 

 

                   І.На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА Общинския съвет Чупрене приема 

актуализация на чл.10 ал.1, ал.3 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация, както следва: 

  

            „Чл.10 /1/. Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват 

повече от половината от общия брой на съветниците. Повече от половината от общия 

брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието 

общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на съветниците. 

            /3/. Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 

17 и 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. 

                  /6/. 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. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно. 

 

                 МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене изменя  чл.10 ал.1, ал.3 и ал.6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с направените 

изменения и допълнения на ЗМСМА /ДВ бр.47 от 05.06.2018 год./. 

 

                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  

 

                   Гласували 10 съветника: 

                        „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 

 



 

 
 

 


