ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 40
30 юли 2018 г.

РЕШЕНИЕ: № 347
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 3, протокол № 2/27.11.2015 г., изм. с Решение
№ 67, протокол № 7/25.03.2016 г., изм. с Решение № 125, протокол № 13/26.08.2016 г.
за определяне предмет на дейност и състав на Постоянни комисии към Общински съвет
– Вълчедръм.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 43 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Решение
№ 3, протокол № 2 от 27.11.2015г., изм. с Решение № 67, протокол № 7/25.03.2016 г.; изм. с Решение
№ 125, протокол № 13/26.08.2016 г. на Общински съвет – Вълчедръм, Общинският съвет РЕШИ:
Изменя Решение № 3, протокол № 2 от 27.11.2015г., изм. с Решение № 67, протокол №
7/25.03.2016 г.; изм. с Решение № 125, протокол № 13/26.08.2016 г. на Общински съвет – Вълчедръм,
като в т. І. „Определя предмета на дейност и състава на Постоянните комисии на Общински съвет –
Вълчедръм”, се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думите „ПК по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”се
заменят с думите„ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
2. Отменя изцяло текста на т.5.1 и приема нов текст със следното съдържание:
„5.1. да приема декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства;“.
3. Отменя изцяло текста на т.5.2 и приема нов текст със следното съдържание:
„5.2. да води публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните данни като по отношение на декларациите за
имущество и интереси публична е само частта за интересите по чл.37, ал.1, т.12 – 14 от ЗПКОНПИ;“.
4. Отменя изцяло текста на т.5.3 и приема нов текст със следното съдържание:
„5.3. да извършва проверка на декларациите и производства по установяване на конфликт на
интереси за кметове на кметства по реда на §2, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);“.
5. Създава нови точки 5.4. и 5.5., със следното съдържание:
„5.4. 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;
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5.5. да осъществява и други функции, възложени й с нормативни актове и председателя на
Общинския съвет.“
Решението е взето на основание чл.27, ал. 3 от ЗМСМА с мнозинство повече от половината от
присъстващите общински съветници. От общ брой 13 общински съветници; присъствали - 12. Гласували “за” –
12; “против” – няма; “въздържали се” –няма.
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