
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

ДАНИЕЛА  ДРАГИЙСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

 

                  Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Предлагаме на Вашето внимание проект за изменение на Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация във връзка с изменение на чл.43, ал.1, т.4 от Правилника, свързано с 

наименованието на една от постоянните комисии към общинския съвет, както и с изменение на 

чл.97, ал.3 от Правилника, отнасяща се за сроковете за включване в дневния ред на решение, 

върнато за ново обсъждане. 

 

1. Причини, налагащи изменение на Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация : 

Извършена е проверка от страна на Окръжна прокуратура – Стара Загора във връзка с 

осъществяване  на надзор за законност на отделни текстове от  Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. В тази връзка има протест от Петя Драганова – прокурор при Окръжна 

прокуратура – Стара Загора, против отделни членове от Правилника.  По – конкретно, следва да 

се съобрази текста на чл.97, ал.3 от Правилника с разпоредбата на чл.45, ал.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА /. 

С решение № 5 / 10.12.2015 г. на Общински съвет – Чирпан бе приет  Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, а с решение № 6 / 10.12.2015 г. бе създадена Постоянна комисия по 

правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет и предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси, като в чл.43, ал.1 от Правилника са регламентирани 

постоянните комисии и техните наименования. В ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г., бе обнародван 

приетият от НС на Р България Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество / ЗПКОНПИ /. С § 3, т.3 на ЗПКОНПИ бе отменен Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси / ЗПУКИ /. Чл.72, ал.1 от ЗПКОНПИ 

регламентира, че Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобито имущество, когато провежда производство по установяване на конфликт на интереси, 

изисква и получава необходимата информация и документи от комисиите по ал. 2, т. 1 и 3, като 

т.3 изисква информацията за общинските съветници и кметовете да се изготви от постоянна 

комисия на съответния общински съвет. 

 

  

2. Цели,които се поставят:  

 

- предотвратяване на съдебно производство по повод обявяване на незаконосъобразност 

на чл.97, ал.3 от правилника, като противоречащ на норми от по – висок по степен нормативен 

акт;  

- хармонизиране на разпоредбите на Правилника с тези на ЗПКОНПИ. 

 

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

 

За прилагането на измененията на правилника не са необходими допълнителни 

финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.  
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4. Очаквани резултати от прилагането : 

 

- актуализиране на Правилника и хармонизирането му с разпоредбите на ЗМСМА и 

ЗПКОНПИ; 

- текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински съвет – 

Чирпан. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Настоящият проект на изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

         Поради гореизложеното предлагам на вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и ал.3 и във връзка с чл.45, ал.7 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Чирпан приема 

Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - 

Чирпан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва : 

 

§1. В глава VII „Комисии на общинския съвет”, чл.43, ал.1, т.4 се изменя и придобива 

следната редакция : „Правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на 

Общинския съвет и противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 

имущество по чл.72, ал.2, т.3 от ЗПКОНПИ.” 

 

Стар текст на т.4 : Правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския 

съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

 

 §2. В глава IX „Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове 

на общинския съвет”, чл.97, ал.3 се изменя и придобива следната редакция : „ Оспореното 

решение се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.” 
 

Стар текст на ал.3 : Оспореното решение се включва в дневния ред на общинския 

съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ : ………………………………. 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

Председател на Общински съвет – Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………… 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 


