
 

 

 

                                                                                                                                                            

 

  ПРОЕКТ! 
 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗАВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАНДАТ 2019 – 2023 Г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА във връзка с § 2 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Правилника за организация на работа на Общинския 

съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

предлагам на вниманието на обществеността следния проект на: 

 

Правилник  

за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  

администрация мандат 2019 – 2023 г. 

  

(Приет с Решение № 15 по Протокол № 03 от 16.12.2019 година на Общински съвет 

гр. Завет, изм. и доп. с Решение  № 118 по Протокол № 12 от 22.10.2020г.) 

 

§1. В чл. 5, ал. 1,  се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 5 се изменя по следния начин: 

 „т. 5 приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и 

показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси, осъществява 

контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство от 9 общински 

съветници, като начина на гласуване е поименно.“ 

2. Създава се нова т. 22, както следва: 

„т. 22 утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези 

които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 

10 от закона за публичните финанси.“ 

§ 2. В чл. 19, ал. 1 се създава нова т. 7. 

 „т. 7  В едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането 

му за общински съветник заема длъжност по чл. 34, ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, подава молба за освобождаването му от 

заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и 

общинската избирателна комисия. Когато общински съветник има частен интерес, той е 

длъжен да предприеме действие за предотвратяване на конфликт на интереси по глава 

осма, раздел III от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество.“ 

§ 3. В чл. 22 се създава нова ал. 5. 

 „ал. (5) За общинския съветник, включително за председателя на общинския 

съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и 



приемането на бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на 

председателя на общинския съвет и на общинските съветници.“ 

Приложение: Мотиви към проект за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация; 

 

 

Вносител, 

ЕРСИН ИСМАИЛ 

Председател на Общинския съвет гр. Завет 


