ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН
ОТНОСНО: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и ал.3 от Закона за
местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Чирпан приема
следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Чирпан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както
следва :
§1. В глава III „Ръководство на Общинския съвет”, чл.15, ал.4, изр.2 се изменя и
придобива следната редакция:
„Отчетът се публикува на интернет страницата на общината.”
Стар текст : Отчетът се публикува в бюлетин и в интернет страницата на
общината.

§2. В глава VII „Комисии на общинския съвет”, чл.54, ал.2 се изменя и
придобива следната редакция :
„При съвместни заседания комисиите гласуват свое общо становище, което се
представя на председателя на общинския съвет. Когато се провеждат съвместни
заседания, на общинските съветници се заплаща възнаграждение за участие в една
комисия. ”
Стар текст : При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което
представя на председателя на общинския съвет.

§3. В глава VIII „Планиране, подготовка и провеждане на заседания на
общинския съвет”, чл.60, ал.2 се изменя и придобива следната редакция :
„Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет
информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред,
датата, часа и мястото на провеждане на заседанието чрез поставяне на
информационното табло на Община Чирпан, чрез местните медии или чрез
официалната интернет страница на Община Чирпан.”
Стар текст : Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет
информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата,
часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това
места в общината, чрез местните медии и официалната интернет страница на Община
Чирпан.

§4. В глава IX „Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други
актове на общинския съвет”, чл.103 се изменя и придобива следната редакция :
„Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението
чрез поставянето им на информационното табло на Община Чирпан, чрез
публикуването им на интернет страницата на общината и в поне един регионален
вестник.”
Стар текст : Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до
знанието на населението чрез издаване на бюлетин от звеното от чл.29а от ЗМСМА, се
публикуват в интернет страницата на общината и в един регионален вестник /седмичник/
определен с конкурс в срок до 31 януари от текущата година и условия за конкурса определени
чрез решение на Общински съвет.

