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ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

от Иван Весков Велков – Председател на ОбС Чупрене 

  

  

ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация в чл.29. 

1. Във връзка с конкретизиране на правомощията на общинските съветници, 

Общинският съвет Чупрене предлага допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, като в чл.29 създава нова ал.8 и ал.9: 

„Чл.29, ал.8. Държавните органи, стопанските и обществените организации са 

длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят 

сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, 

освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна 

или служебна тайна.” 

Чл.29, ал.9: При упражняване на правомощията си всеки общински съветник се 

легитимира със служебна карта, издадена по образец утвърден от Председателя на 

Общинския съвет.“ 

2. В седемдневен срок от влизане в сила на допълнението на Правилника, 

Председателят на Общински съвет Чупрене утвърждава образец на Служебна карта. 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допълва Правилника за организацията и 

дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация с нови ал.8 и ал.9 на чл.28, тъй като в него до момента не е 

предвиден такъв момент, и с цел срочното и бързо решаване на важни въпроси, 

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. 

 

 

 

mailto:ob_chuprene@abv.bg

