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ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

от  Богомил Данчов Станков – Председател на Общински съвет Чупрене  

                 За актуализация  на    Правилника за организацията и дейността на 

Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

 
                ОТНОСНО: Изменение разпоредбите  на 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 допълнения и изменения на ЗМСМА , /ДВ бр.47 от 

05.06.2018 год./ предлагам изменение на 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, 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./. 

 

                На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът на актуализация на Правилника за 

организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, е публикуван на сайта на Община 

Чупрене, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се 

запознаят с него и изразят становища. 
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