
Мотиви за изменение и допълнение на   Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет на община 

Септември и взаимодействието му с общинска 

администрация 

           

           Във връзка с отменения Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 

и влязъл в сила нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество е наложително да бъде направена промяна в Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с 

общинска администрация, където навсякъде думите Закон за предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси се заменят с думите Закон за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

          Поради изложените мотиви предлагаме проект за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и 

взаимодействието му с общинска администрация. 

         На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

едномесечен срок от публикуването на настоящият документ, на Интернет страницата на 

община Септември се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с 

общинска администрация Септември на email: municipality@septemvri.org или подавани в 

писмен вид в деловодството на община Септември, ул. „Александър Стамболийски“№37 А. 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 В чл.14, ал.1, т.3 думите Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 

се заменят с думите Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество; 

        Член 14, ал.1, т.3 придобива следната редакция: 

Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 В чл.15, ал.1, т.3 думите Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 

се заменят с думите Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество; 

        Член 15, ал.1, т.3 придобива следната редакция: 

Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 



 В чл.26, ал.1, т.11 думите Закон за предотвратяване и установяване конфликт на 

интереси се заменят с думите Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество; 

        Член 26, ал.1, т.11 придобива следната редакция: 

Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 В чл.50, ал.1, т.5 думите Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 

се заменят с думите Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество; 

        Член 50, ал.1, т.5  придобива следната редакция: 

        Комисия по нормативната уредба и институционалното развитие, с компетентности в 

областта на правовия ред, местното самоуправление и регионална политика, обществения ред и 

сигурност, противодействие на корупцията и злоупотребите с власт, укрепване на 

организационния интегритет, административното обслужване на населението, молбите, 

жалбите, сигналите и предложенията на гражданите до общински съвет, защита на 

гражданските права и вероизповеданията, установяване конфликт на интереси, съгласно Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Комисията е в състав от 7 общински съветника. 

 

 


