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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Иван Весков Велков – Председател на ОбС Чупрене 

ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

 

                                   ПРЕДЛАГАМ: 

Общински съвет Чупрене да вземе следното 

 

                                     РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 и чл. 

28 от Закона за нормативните актове, § 2 от преходни и заключителни разпоредби на 

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

взаимодействието му с общинската администрация 

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация (Приет на заседание на Общински съвет на 06.01.2004 г., последни 

изменения с Решение № 179 взето с Протокол № 24 от 25.06.2021 г. на заседание на 

Общински съвет Чупрене), както следва: Чл. 27, ал. 1 се изменя, като придобива 

следното съдържание: 

 „Чл.27.(1). Постоянните комисии се свикват на заседание в деня на провеждане 

на редовно заседание от председателя или по искане на една трета от членовете. При 

провеждане на извънредно заседание, комисиите заседават същия ден, един час преди 

началото на заседанието.”  

МОТИВИ: Целта на изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация е подобряване организацията и работата на неговите Постоянни 

комисии. Промяната е свързана с необходимостта от гъвкавост при осигуряване 

присъствието на всички съветници, както и по-голяма оперативност при възникнала 

http://chuprene.com/


необходимост от спешно вземане на решение. Проведени са обществени консултации 

по обсъждане на Проекта, заедно с мотивите и доклада към него за срок от 30 - дни. 

Иван Велков 

/Председател на Общински съвет Чупрене/ 


