
  гр.Първомай, 4270, ул. “Братя Миладинови – юг” № 50 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  тел. 0336/64494 

e-mail: obs@parvomai.escom.bg
 ТЕХН. СЕКРЕТАР: тел.: 0336/64494

ДО 
     ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
     НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Христо Вълчев 
председател на Общинския съвет 

Относно:  Създаване на Постоянна комисия за противодействие на корупцията и 
установяване на конфликт на интереси 

Уважаеми общински съветници, 

Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество /ЗПКОНПИ - обн. ДВ бр.7 от 19.01.2018 г./ регламентира правната материя 
относно противодействието на корупцията и установяването на конфликт на интереси на 
лица, заемащи публични длъжности, при което определени функции се възлагат на 
общинските съвети. 

По силата на §2, ал.1, т.5 от Допълнителните разпоредби към ЗПКОНПИ разпоредбите на 
глави пета, осма и петнадесета от закона, които уреждат подаването на декларации, 
установяването на конфликт на интереси и административните санкции, се прилагат 
съответно за кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общини. 

Съгласно §2, ал.2 кметовете на кметства подават декларации по чл.35, ал.1 в сроковете по 
чл.36, ал.1 и по чл.38, ал.1, т.1 и 2 пред постоянна комисия на съответния общински съвет. 

Съгласно §2, ал.3 органът по избора или назначаването води публичен регистър на 
подадените декларации при спазване на изискванията за защита на личните данни, като по 
отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите 
съгласно чл.37, ал.1, т.12-14. 

Съгласно §2, ал.5 проверката на декларациите, както и производството по установяване на 
конфликт на интереси се извършват от съответния инспекторат или от комисия от 
служители, изрично овластени от органа по избора или назначаването да осъществяват и 
тези функции, а за кметовете на кметства – от постоянна комисия на съответния общински 
съвет. 

В производството по установяване на конфликт на интереси по чл.72, ал.2, т.3  Комисията 
за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество 
/КПКОНПИ/ изисква и получава необходимата информация за общинските съветници и 
кметовете от постоянна комисия на съответния общински съвет. 

Изложените дотук законови разпоредби налагат да бъде създадена специализирана 
постоянна комисия на общинския съвет, която да изпълнява следните основни функции: 

-да утвърждава образци на декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ; 



-да приема декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства и да води 
публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията на Закона за 
личните данни; 

-да извършва проверки на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ и да 
разглежда преписки по установяване на конфликт на интереси за кметове на кметства; 

-да препраща по компетентност на КПКОНПИ постъпили сигнали за корупция или 
конфликт на интереси за лица, заемащи публична длъжност по смисъла на чл.6 от 
ЗПКОНПИ; 

- при поискване да изготвя и изпраща на КПКОНПИ необходимата информация и 
документи относно общински съветници и кметове в 7-дневен срок от получаване на 
искането съгласно чл.72, ал.4 във вр. с ал.2, т.3 от ЗПКОНПИ. 

С решение №8, прието на 25.11.2015 г. по протокол № 2 Общинският съвет - Първомай е 
избрал Постоянна комисия на основание чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси / ЗПУКИ/, която не може да изпълнява посочените 
функции по следните причини: 1. ЗПУКИ, на основание на който е създадена комисията, е 
отменен с §3, т.3 от ПЗР на ЗПКОНПИ; 2. След местните избори през 2019 год. е формиран 
нов състав на Общинския съвет на община Първомай. 

По изложените съображения и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ и чл.23, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай, във 
връзка с чл.35, ал.1, чл.72, ал.2, т.3 от ЗПКОНПИ, §2, ал.1, т. 5, ал.2, ал.3 и ал.5 от 
Преходните и заключителни разпоредби на ЗПКОНПИ предлагам Общинският съвет на 
община Първомай да вземе следните  

РЕШЕНИЯ: 

1.Отменя Решение №8, прието на 25.11.2015 г. по протокол № 2 на Общинския съвет – 
Първомай; 

2.Създава Постоянна комисия за противодействие на корупцията и установяване на 
конфликт на интереси; 

3.Определя състав на комисията както следва: 
  1……………………………….. – председател 
  2……………………………….. – заместник-председател 

3……………………………….. – член 
4……………………………….. – член 
5……………………………….. – член 
6……………………………….. – член 
7……………………………….. – член 

Мотиви: ЗПКОНПИ регламентира правната материя относно противодействието на 
корупцията и установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи публични 
длъжности, при което определени функции следва да се изпълняват от постоянна комисия на 
съответния общински съвет. 

ВНОСИТЕЛ: 
ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 


