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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от инж. Красимир Минчев -  

Председател на Общински съвет Шумен 
 

 

 

 

ОТНОСНО:  Избор на временна комисия за оценка необходимостта от 

създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация град 

Шумен или актуализация на сега съществуващия 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският 

съвет е приел Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно 

чл. 48, ал. 1 ат ЗМСМА Общинският съвет избира от състава на своите съветници 

постоянни и временни комисии. 

Във връзка с необходимостта от синхронизиране на Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация град Шумен, с действащото 

законодателство е необходимо Общинският съвет да вземе решение за оценка 

необходимостта от създаване на нов Правилник или актуализация на сега 

съществуващия, и да избере временна комисия в този смисъл.  

Предлагам комисията, която ще бъде избрана да е в състав от 7 члена, като 

предложенията за нейния състав да бъдат направени в сесийна зала.   

 

 

 

 

 



Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общинският съвет избира временна комисия за създаване на нов 
/разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация град Шумен, от 7 члена в състав: 

................................................................. - председател 

................................................................. - член 

................................................................. - член 

................................................................. - член 

................................................................. - член 

................................................................. - член 

................................................................. - член 

 

2. Определя срок за изготвяне на промените в Правилника - …………… 

 

 

 

 

 

 

инж. Красимир Минчев 

Председател на  
Общински съвет Шумен 
 


