
ПРОЕКТ 
на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

                                                             
                      МОТИВИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ: 

 

1. Причини, които налагат приемането на предложения Проект. 

        Разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА предвижда, че върнат за ново обсъждане 

акт на Общинския съвет не влиза в сила, а се разглежда отново от Общинския съвет в 

14-дневен срок от получаването му. Тази норма е императивна, поради което 

текстовете на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не могат да й 

противоречат. Действащият текст на чл. 103 от Правилника посочва, че оспореното 

решение се включва в дневния ред на първото заседание, следващо заседанието, на 

което е прието. Предвидената ритмичност на заседанията на Общинския съвет / 

последния четвъртък от месеца / не гарантира безусловното спазване на чл. 45, ал. 7 от 

ЗМСМА. Освен това, използваният в Правилника текст „оспорено решение” не е 

прецизен и не съответства на нормата на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА. 

       Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество /ЗПКОНПИ/, в сила от 23.01.2018г., изисква създаването на постоянна 

комисия към Общинския съвет, която да се занимава с предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси. На тази комисия законът възлага приемането на 

декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства / §2, ал.2 от 

допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ /, извършване на проверки на тези 

декларации и образуване на производства за установяване и санкциониране на 

конфликт на интереси на тази категория лица / §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ /. 

       В редакцията на Правилника, действащ към момента / чл. 48, ал. 1 /, не е посочено 

наличието на такава постоянна комисия, нито функциите, които тя следва да има. С 

предложената нова норма на Правилника се цели създаването на такава постоянна 

комисия и ясно изброяване на нейните функции. 

2. Цели, които се поставят. 

       Съобразяване изцяло на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

с действащото законодателство в Република България. В редакцията на Правилника, 

действащ към момента, не е разписано създаването на постоянна Комисия за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси, нито нейните правомощия. 

       С предложената нова норма на Правилника се цели изрично да се посочи 

създаването на такава постоянна комисия и изброяването на нейните функции, което 

цели улесняване приложението на ЗПКОНПИ, в частта за кметовете на кметства, и 

създаване на ефективен антикорупционен механизъм.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба. 



       За прилагане на измененията на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация не са необходими  паричните средства. Нужна е добра вътрешна 

организация на човешкия ресурс в звеното по чл. 29а от ЗМСМА и пълноценно 

използване на материалната база.  

4. Очаквани резултати от прилагане на новата уредба, включително 

финансовите резултати. 

       Очакваните резултати са осигуряване на условия за работа на комисията при 

разписани ясни права и задължения на същата, както и създаване на ясен 

антикорупционен механизъм. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

       Настоящите изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

са в съответствие с националното / ЗМСМА, ЗПКОНПИ / и европейското  

законодателство, при спазване на поставените цели и задачи. 

 
       Във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на Проекта 

за приемане на нормативен акт с цел информирането на гражданите и юридическите 

лица и прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок от публикуване на 

настоящото на интернет страницата на община Гурково се приемат предложения и 

становища, относно така изготвения проект за приемане на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
 

 

 

 

Правилник  

за изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 
 

I. Създава се нова ал. 1а на чл. 48 със следното съдържание:                      

       „Създава се постоянна Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на 

интереси със следните функции: 

1. приема декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства в 

Община Гурково; 

2. води публичен  регистър на подадените декларации по т.1 при спазване на 

изискванията на Закона за защита на личните данни, като по отношение на 



декларациите за имущество и интереси, публична е само частта за интересите по 

чл.37, ал.1, т.12 – 14; 

3. извършва  проверки, по реда на Наредбата по §2, ал.6 от ЗПКОНП, на 

подадените от кметовете на кметства в Община Гурково декларации по чл.35, 

ал.1 от ЗПКОНПИ и приема доклади за резултата от проверките; 

4. образува производства за установяване на конфликт на интереси за кметове на 

кметства в Община Гурково по реда на Наредбата по §2, ал.6 от ЗПКОНПИ и 

приема решения с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от всички 

членове на комисията, за установяване или неустановяване на конфликт на 

интереси или за прекратяване на тези производства; 

5. препраща по компетентност на Комисията за противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобитото имущество постъпили в Общински съвет 

Гурково сигнали на граждани и организации за корупция или за конфликт на 

интереси на лица, заемащи висша публична длъжност по смисъла на чл.6 от 

ЗПКОНПИ в Община Гурково; 

6. при поискване от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на 

незаконно придобитото имущество изготвя и изпраща необходимата 

информация и документи  относно общински съветници и кметове в 7-дневен 

срок от получаване на искането; 

7. осъществява и други функции, възложени й от нормативни актове, този 

правилник или от председателя на Общинския съвет.” 

 

II. Чл. 103 се изменя, както следва: 

       „ал. 1. Върнатите за ново обсъждане от областния управител или от кмета на   

общината актове на Общинския съвет се разглеждат отново в 14-дневен срок от 

постъпването им. 

       ал. 2. Председателят на Общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва 

пред общинските съветници акта за връшане за ново обсъждане и мотивите към него. 

       ал. 3. Върнатият за ново разглеждане акт на Общинския съвет се включва в дневния 

ред и се разглежда на заседание в срока по ал. 1. 

       ал. 4. Повторното приемане на акта на Общинския съвет става с мнозинство повече 

от половината от всички общински съветници. 

       ал. 5. Ако са върнати за ново обсъждане само отделни текстове от акта на 

Общинския съвет, на повторно разглеждане и гласуване подлежат само тези текстове.” 

 

 

 

 

 
 


	2. Цели, които се поставят.

