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Чл. 23. В контактите си със служителите от общинската администрация общинският 
съветник се съобразява с нормите на Етичния кодекс на служителите от общинската 
администрация. 
 
ГЛАВА ПЕТА 
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЕТИЧНИТЕ СТАНДАРТИ 
Чл. 24. Общинският съвет възлага контрола за спазването на етичните стандарти на 
Постоянната комисия по  “Административно – правно обслужване, законност и обществен  
ред, социални  дейности предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и 
сигнали ”. 
Чл. 25. По сигнал или жалба от трети лица комисията по „Административно – правно 
обслужване, законност и обществен  ред, социални  дейности предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, жалби и сигнали” проверява действията на общински съветник, 
за които се твърди, че са в нарушение на етичните стандарти в този Правилник, на 
правилата, уредени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 
Никола Козлево и взаимодействието му с общинската администрация, или уронват 
авторитета на Общинския съвет. 
Чл. 26. Комисията приема само жалби и сигнали за нарушения на етичните стандарти за 
поведение на общинския съветник, които са мотивирани в писмена форма, подписани са от 
подателя, легитимирал се по надлежния ред, и се отнасят за събития, случили се след 
приемането на този правилник. 
Чл. 27. Председателят на комисията извършва необходимите предварителни проучвания и 
уведомява съответния общински съветник за часа и мястото на заседанието на комисията, 
на което ще се разглежда случая. Необходимостта от присъствието на подателя на сигнала 
или жалбата се преценява за всеки отделен случай. 
Чл. 28. Председателят на комисията докладва случая и предоставя на всички нейни членове 
цялата документация, свързана с него. Задължително се изслушва засегнатият общински 
съветник, ако той пожелае това. 
Чл.29. Когато съдържащите се в жалбата или сигнала факти, обстоятелства и обвинения се 
преценят чрез гласуване от комисията като несъстоятелни, неверни или подлежащи на 
санкция от други органи, комисията изготвя мотивирано писмено заключение за 
прекратяване на случая и го изпраща на жалбоподателя и на съответния общински 
съветник. 
Чл. 30. Когато комисията констатира нарушение на етичните стандарти за поведение на 
общинския съветник, тя отправя писмена препоръка на съветника да преустанови 
нарушението. Копия от писмената препоръка се изпращат до председателя на общинския 
съвет, председателя на съответната група съветници и до лицето, подало сигнала за 
нарушението. Решението на комисията се взема с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Правилникът влиза в сила от деня на публикуването му в местните медии. 
Приет на заседание на ОбС на 25.02.2016 г. с Решение №…….  от Протокол №….. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….. 
  /Стефан Стефанов/ 
 


