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Предложение 

От Иван Велков – Председател на Общински съвет Чупрене 
 

 

 

На основание чл.29а, ал.1 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС Чупрене, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, да се създаде самостоятелно звено, което да 

подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и да осъществява 

организационно-техническо обслужване на тяхната дейност. Служителите в звеното 

ще подпомагат дейността на председателя на ОбС при осъществяване правомощията 

му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на ОбС и на неговите 

комисии. След изпълнение на процедурата по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, председателят 

на ОбС ще утвърди длъжностните характеристики на служителите в звеното, ще 

ръководи и контролира дейността им. 

На основание чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА 

председателят на ОбС да предложи на кмета на община Чупрене, въз основа на 

взетото решение от ОбС Чупрене за създаване на самостоятелно звено на основание 

чл.29а, ал.1 от ЗМСМА и чл.14 от Правилника за организацията и дейността на ОбС 

Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, да 

включи в общата численост на общинската администрация числеността на 

служителите в звеното: 

– 1 (една) щатна бройка за технически сътрудник 

- 1 (една) бройка по граждански договор за извършване на правна помощ и 

консултиране 

 

Мотиви: 

Новото самостоятелно звено ще подпомага работата на ОбС и на неговите 

комисии и ще осъществява организационно-техническо и административно 

обслужване на тяхната дейност. Налице е необходимост от правно обслужване на 

ОбС, като бъде сключен договор за правна помощ и консултиране с лице с 

необходимите образование, квалификация и опит, което да подпомага юридически 

работата на ОбС и при нужда да го представлява в съдебни производства.  

 

 

 

Председател на Общински съвет – Чупрене 

Иван Велков 


