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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 341 

Протокол № 41 от 01.11.2018 година 

ОТНОСНО:  Докладна записка от Румен Тонов – Председател на ПК по местно самоуправление, 
обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и 
горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по 
изпълнение решенията на Общински съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси към Общински съвет при община Кричим, относно приемане на Вътрешни правила за 
организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 
Общински съвет при община Кричим. 
Вносител: Румен Тонов – Председател на ПК по местно самоуправление, обществен ред и 
законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, 
екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на 
Общински съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет 
при Община Кричим. 
Докладва: д-р Александър Попов – Заместник-председател на ПК по местно самоуправление, 
обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и 
горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по 
изпълнение решенията на Общински съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси към Общински съвет при Община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по 
местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, 
инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и 
комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10 във връзка с § 3 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка 
на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет при община 
Кричим 

Р Е Ш И : 

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 
установяване на конфликт на интереси в Общински съвет при община Кричим, съгласно 
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Избира Постоянната комисия по местно самоуправление, обществен ред и законност – 
нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, 
екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение 
решенията на Общински съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси, за постоянно действаща Комисия за осъществяване на функциите по чл. 
72, ал. 2, т. 3 и § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ и чл. 12, ал. 1 от 
НОРИПДУКИ, в състав както следва: 
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1. Румен Тонов – Председател; 
2. д-р Александър Попов - член; 
3. Иванка Петлешкова - член; 
4. Сюзан Моллаюсеин - член; 
5. Теодора Кирякова – член. 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет, на председателя и 
членовете на ПКМСОРЗ, тя и постоянно действаща Комисия за осъществяване на функциите по 
чл. 72, ал. 2, т. 3 и §2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ и чл. 12, ал. 1 от НОРИПДУКИ, както и 
на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА, за сведение и изпълнение. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10 във 
връзка с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за 
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, като взе 
предвид фактическите и правни основания в  Докладна записка с вх. № РД-01-08-257/26.10.2018 
год. от Румен Тонов – Председател на ПК по местно самоуправление, обществен ред, законност – 
нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, 
транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение на решенията на Общински 
съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет при община 
Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКБФЕППМР, 
ПКМСОРЗ, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК и с цел създаване на реални предпоставки за 
своевременно изпълнение на новите функции и задължения за органа на местното самоуправление 
в община Кричим произтичащи от ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 10 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 10; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


