ПРОЕКТ!

ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище

§ 1. В чл. 13, се прави следното допълнение, добавя се нова т. 11 със следния текст:
„11. защитата при бедствия.”
§ 2. В чл. 14, ал. 1, се прави следното допълнение, добавя се нова т. 27 със следния текст:
„27. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски
транспорт на територията на общината.”
§ 3. В чл. 18, ал. 1, т. 3, се прави следното изменение, и текста придобива следния вид:
„3. 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.”.
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20, ал. 1, се прави следното допълнение, добавя се второ изречение със следния
текст: „Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на
присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от общия
брой на съветниците.”;
2. В чл. 20, ал. 6, се прави следното допълнение, добавя се второ изречение със следния
текст: „Решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците,
когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от общия
брой на общинските съветници.”;
3. В чл. 20 се създава нова алинея 8 със следното съдържание:
„(8) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от
половината от присъстващите съветници. Решенията са приети с мнозинство повече от
половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите "за" общински съветници
е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници. Съветът може да
реши гласуването да бъде и тайно.”.
§ 5. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 42, ал. 3, т. 2, се прави следното изменение:
„т. 2. Когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна
длъжност;”;
2. В чл. 42, ал. 3, т. 12, се прави следното изменение:
„т. 12. При 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;”;
3. В чл. 42, ал. 5, се прави следното изменение и текста придобива следния вид:
„(5) Обстоятелствата по ал. 3 се установяват служебно от общинската администрация
относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните
органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването
им. В случаите по ал. 3, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на
общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.”;
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4. В чл. 42, ал. 6, се прави следното изменение: в текста, след „ал. 3” отпада текста „т. 3”
и същият придобива следния вид:
„(6) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата
по ал. 3, т. 5, 9 и 11 Общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който
може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В
тридневен срок от изтичане на срока за възражение Общинската избирателна комисия приема
решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице,
общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява
за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.”
5. В чл. 42, ал. 7, се прави следното допълнение: в текста след „ал. 3, т. 1, 2” се добавя
текста/числото „3” и същият придобива следния вид:
„(7) В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи
обстоятелствата по ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 и 13, общинската избирателна комисия
обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат;”
§ 6. В чл. 47, ал. 2 се отменя.
§ 7. В чл. 48, се създава нова ал.3 , сегашните 3 и 4 стават съответно 4 и 5 както следва:
(3)ПК по Законност, контрол на решенията, опазване на обществения ред и установяване
на конфликт на интереси при проверка на декларациите, както и производства за установяване
на конфликт на интереси на кметовете на кметства се ръководи по реда на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и по
реда на Наредбата по §2 ал. 6 от ДР на същия закон.
§ 8. В Преходните и заключителни разпоредби към Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище, се добавя нов § 5, който има следното съдържание:
„§ 5. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Търговище влиза в сила от деня на приемането му.”.
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