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ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9 от 07.05.2020 ГОДИНА 

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация в чл.6. 

 

 

“На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене приема 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както следва: 

1. Във връзка с обявеното извънредно положение от 13.03.2020г., Общинският 

съвет Чупрене предлага допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, като в чл.6 се създават нови ал.3, 4 и 5: 

Чл.6, ал.3: „При обявено извънредно положение в страната или на територията 

на общината до отмяната на извънредното положение Общински съвет Чупрене, както 

и комисиите към него, провеждат заседания и приемат решения неприсъствено. За 

проведеното заседание се изготвя протокол” 

Чл.6, ал.4: „Свикването на заседания при условията на предходната алинея, 

става от Председателя, който съобщава на общинските съветници датата и дневния ред 

на заседанието не по-малко от десет дни преди провеждане на заседанието. 

Изпращането на материалите става по електронен адрес на всеки съветник, който 

трябва да потвърди получаването им.“ 

Чл.6, ал.5: „Гласуването се извършва от всеки съветник на формуляр за 

неприсъствено гласуване, на който съветникът отбелязва или изписва собственоръчно 

начина по който гласува за съответния проект на решение, изписва трите си имена и се 

подписва. Формулярите се предават от общинските съветници в деня на заседанието на 

Председателя, който заедно с протоколчика въз основа на данните за гласуването, 

изготвя протокол за проведеното заседание.“ 

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

Председателят на Общински съвет Чупрене утвърждава образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване, в който се вписват проектите за решения. 

В определения срок за обществено обсъждане на актуализация на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация няма постъпили предложения и 

становища в деловодството на общината.  



МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допълва Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация с нови ал.3, 4 и 5 на чл.6, с оглед на приетите изменения в ЗМДВИП, 

тъй като в него до сега не е предвиден такъв момент, и с цел срочното и бързо решаване 

на важни въпроси, свързани с управлението на общината. 

            3.Възлага на Председателя на ОбС изпълнение на настоящето решение. 

 

 

 

Гласували 11 съветника: 

„ЗА” - 10 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 1 – Богомил Станков 

„ПРОТИВ” – 0 

 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/И. ВЕЛКОВ/ 

 


