
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е 

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 e-mail: 

obs_chuprene@abv.bg; http://chuprene.com 

 

ДОКЛАД 

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. 

Във връзка с подобряване организацията и работата на Постоянните комисии 

при общински съвет Чупрене предлагам изменение на Правилника за организацията и 

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

администрация, в чл.27 ал.1, да се чете както следва: „Чл.27.(1). Постоянните комисии 

се свикват на 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 

необходимост от спешно вземане на решение. На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, 

проектът за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общинския 

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. 

Цели, които се поставят с приемане на правилника: подобряване организацията 

и работата на Постоянни комисии. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: Не са 

необходими финансови и други средства за прилагане на измененията. 

Очаквани резултати от прилагането: гъвкавост при осигуряване присъствието на 

всички съветници, както и по-голяма оперативност при възникнала необходимост от 

спешно вземане на решение. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът за изменение 

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

взаимодействието му с общинската администрация съответства на разпоредбите на 

http://chuprene.com/


Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за нормативните 

актове, Административнопроцесуалния кодекс и други приложими законови 

разпоредби, поради което съответствието на Правилника с правото на Европейския 

съюз е определено от съответствието на цитираните нормативни актове с правото на 

Европейския съюз.  

На осн. чл. 26, ал. 4 от ЗНА определя 30 - дневен срок за предложения и 

становища от датата на публикуване на Проекта за обществени публикации. 

 

 

 

Иван Весков Велков 

         /Председател на ОбС Чупрене/ 


