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ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

от Иван Весков Велков – Председател на ОбС Чупрене 

  

  

                ОТНОСНО: Актуализация на  Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

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

актуализация на  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както следва: 

 

                   1.В чл.8 ал.1 думата „един” се заменя с думата „двама”; 

 

                   2.В чл.8 ал.2 думата „замесник-председател” се заменя с думата „заместник-

председателите”; 

 

                    3.В чл.10 ал.8 след думите „чрез обява” се добавят думите „7 дни, преди 

датата на заседанието”, а думите „прочита по местния радиовъзел” се заличават. 

 

                    4.Чл.14 се изменя така: 

   „Чл.14./1/ В структурата на общинската администрация се създава 

самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите 

комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване 

на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския 

съвет. 

   /2/ Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на 

общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда 

на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, по предложение на председателя на общинския съвет. 

   /3/ Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на 

общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването 

и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. 

   /4/ Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните 

характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. 

Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от 

председателя на общинския съвет. 

/5/ Организацията на дейността и функциите на звеното са определени в 

настоящия Правилник.  

/6/ Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на 

общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината 

не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено 

писмено предложение от председателя на общинския съвет.”; 
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    5.В чл.25 ал.1 т.2 думите „чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ” се заменят с думите 

„чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ”; 

 

    6.Създава се нов чл.40а: 

    „Чл.40а. При отсъствие на председателя на общинският съвет, 

ръководството на заседанието се осъществява от един от неговите заместник-

председатели, избран с явно гласуване, за което същия получава допълнително 

възнаграждение от  10 лв., към възнаграждението за общински съветник.” 

   

 

                      МОТИВИ:  Общинският съвет Чупрене актуализира Правилника за 

организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, с цел срочното и бързо решаване на 

въпросите, свързани с управлението на общината. 

                          

 

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

 

 


