
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет гр. Попово  

 

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

Общински съвет гр. Попово 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
  

На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 ЗМСМА и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет гр. Попово, във връзка с отмяна на Закона за 

установяване и предотвратяване конфликт на интереси и приемане на Закона за 

предотвратяване конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, 

чл.26 и чл.28 от ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет гр. Попово, както следва:  

§ 1. В чл.45, ал.1, т.6 се правят следните изменения: 

Променя се наименованието на Постоянната комисия от "ПК по чл.25 ал.2 т.3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" на "Постоянна 

комисия за противодействие на корупцията" 

§ 2. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и 

за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет гр. Попово 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 3. Правилника за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет гр. Попово влиза в сила от 07.01.2019 г. 

 

 

 

Вносител: 

Георги Георгиев 

Председател на Общински съвет гр. Попово 

   

  



МОТИВИ 

 

към предложението за Правилник за изменение на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет гр. Попово 

  

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Попово е приет с Решение 

№3 от 12.02.2004г. от Общински съвет гр. Попово и е изменян с решения както следва: 

Решение №5 от 22.06.2004г.; Решение №2 от 17.11.2004г.; Решение №20 от 14.04.2005г.; 

Решение №353 по протокол №39/27.12.2006г.; Решение №7 по протокол №2/23.11.2007 г.; 

Решение №128 по протокол №9/29.05.2008 г.; №295 по протокол №20/26.03.2009 г.; 

Решение №345 по протокол №25/25.06.2009 г.; Решение №26 по протокол №4/21.12.2011г.; 

Решение №129 по Протокол №11/28.06.2012г., в сила от 01.07.2012 година.; Решение №393 

по протокол №30/30.01.2014г., в сила от 01.01.2014г.; Решение №117 по Протокол 

№8/26.05.2016г.  

 
1. Причини, налагащи приемането на Правилник за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет гр. Попово.    
В ДВ бр. 7 от дата 19.01.2018 г. е приет Закон за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), с който се отменя 

Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), което 

налага промяна на името на постоянната комисия към Общински съвет – Попово. 

Към настоящия момент постоянно действащата комисия носи наименованието "ПК 

по чл.25 ал.2 т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси", което не съответства на сега действащия ЗПКОНПИ и на Наредба за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване 

конфликт на интереси (приета с Постановление на МС №209/26.09.2018г., обн. в ДВ 

бр.81 от 02.10.2018г.).    

 

2. Цели, които се поставят с  Правилник за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет гр. Попово. 

Уеднаквяване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. 

Попово с действащото право 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 

изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. 

Попово. 
  Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Правилника. 

 

4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет гр. Попово.  

Уеднаквяване на наименованието на постоянната комисия към Общински съвет гр. 

Попово с актуалното законодателство.  

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение на Правилник за изменение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет гр. Попово е подзаконов нормативен 

акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на 

европейското законодателство.  

 

 

Настоящето предложение е направено на основание чл.21, ал.1, т.7 във връзка с ЗПКОНПИ 

и Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за 



установяване а конфликт на интереси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове. 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет 

страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становище в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет 

Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 

40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 

 

 


