
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№989 

Взето с Протокол № 52 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.06.2018г. 

 
Относно:Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

 Общински съвет гр. Септември, след като се запозна с предложението на  Кирил 
Тодорин - Председател на ОбС гр.Септември и след станалите разисквания на 
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  
 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет гр. Септември дава съгласие за изменение и допълнение 

на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на 
община Септември и взаимодействието му с общинска администрация, 
както следва: 

 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. 

 

 

 
 
 
 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            19 
Гласували:                                                 19 
 „За”:                                                           19                             
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        0                   
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


