
 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС  

ЗА  ПОВЕДЕНИЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКИ  МОРАЛ НА  

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  ОТ 

ОБЩИНА  ПРАВЕЦ  

 

                  

 

Одобрен с Решение № 71 / 15.05.2009 г. с Протокол № 4 / 15.05.2009 г. на 

Общински съвет на Община Правец 



Глава I. 

ПРЕДМЕТ 

 

Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на общинските съветници 

и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и 

морал, както и да издигне престижа на местната власт. 

 

Глава II. 

ПРИНЦИПИ 

 

Чл. 2. Общинските съветници притежават мандат, даден им от народа и 

подчинен на закона. 

При изпълнение на своите функции и упражняване на правомощията си, 

общинските съветници действат в съответствие с Конституцията, 

международните актове, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и 

влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на 

страната, като защитават интересите на общината по съвест и вътрешно 

убеждение. 

 

Чл. 3. Общинските съветници се ангажират да изпълняват своите функции с 

усърдие и откритост и воля да отговарят за своите решения. 

 

Чл. 4. При изпълнението на своите функции общинските съветници ще зачитат 

правомощията и прерогативите на всички други избрани политически 

представители и всички служители в общинската администрация. 

Те няма да насърчават или съдействат на който и да е друг политически 

представител на изборна длъжност или служител в общинската администрация 

да нарушава заложените тук принципи при изпълнението на своите функции. 

 

Глава III. 

KОНКРЕТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 



Чл. 5. Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на 

Общинския съвет добре подготвени по въпросите и дневния ред на конкретното 

заседание. 

 

Чл. 6. Общинските съветници не трябва да изпълняват своите функции или да 

използват прерогативите на своя пост в полза на частния интерес на лица или 

групи лица с цел извличане на пряка или непряка лична полза от това. 

 

Чл. 7. Общинските съветници не трябва да изпълняват своите функции или да 

използват прерогативите на своя пост за прокарване на свои преки или непреки 

частни или лични интереси. 

 

Чл. 8. В случаите, когато общинските съветници имат пряк или непряк личен 

интерес по въпроси разглеждани от Общинския съвет, те трябва да обявят 

своите интереси преди провеждането на обсъждане и гласуване по тези 

въпроси. 

Общинските съветници трябва да се въздържат от участие в обсъждания 

по въпрос, по който имат пряк или непряк личен интерес. 

 

Чл. 9. Общинските съветници трябва да спазват действащото законодателство, 

ограничаващо едновременното заемане на два или повече политически поста. 

Общинските съветници не могат да заемат други политически постове, 

когато това възпрепятства изпълнението на функциите им като общински 

съветници. 

Общинските съветници не могат да притежават функции, изборни 

мандати, служби или официални постове, които са свързани с надзора над 

собствените им функции като общински съветници или над които самите те 

трябва да упражняват контрол в качеството си на общински съветници. 

 

Чл. 10. При упражняване на своите правомощия изискващи собствена 

преценка, общинските съветници нямат право да дават предимство нито на 

личните си интереси, нито на интересите на лица или групи лица с цел 

извличане на пряка или косвена полза от това. 



За всяко решение следва да се представя подробна обосновка, 

конкретизираща всички фактори и най-вече законовите правила и процедури, 

на които решението се базира и показваща как то е съобразено с тях. Ако не 

отговаря на никакви законови правила и процедури, основанието за решението 

следва да включва елементи, които демонстрират неговата пропорционалност, 

справедливост и съответствие с обществения интерес. 

 

Чл. 11. При изпълнението на своите функции общинските съветници трябва да 

се въздържат от всякакво поведение или постъпки, определени от действащия 

наказателен кодекс или международното наказателно право като активна или 

пасивна подкупност. 

 

Чл. 12. Общинските съветници са длъжни да спазват бюджетна и финансова 

дисциплина, гарантираща правилно управление на общинските парични 

средства в съответствие с националното законодателство. 

При изпълнение на своите отговорности общинските съветници нямат 

право да извършват никакви злоупотреби с общински средства и/или субсидии. 

Те не могат да извършват никакви действия, които биха довели до употребата 

на общински средства и/или субсидии за преки или косвени лични цели. 

 

Чл. 13. При изпълнение на своите функции общинските съветници нямат право 

да предприемат никакви мерки, с които да осигурят за себе си след 

прекратяване на своите функции бъдещо лично професионално предимство в: 

1. обществени институции или частни организации, над които са 

осъществявали контрол докато са били общински съветници; 

2. обществени институции или частни организации, с които са 

установили договорни отношения докато са били общински 

съветници; 

3. обществени институции или частни организации, които са били 

основани по време на техния мандат и благодарение на 

произтичащите им от него правомощия. 

 

Глава IV. 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ 



 

Чл. 14. Общинските съветници са длъжни стриктно да спазват всички 

предвидени в действащия закон мерки, изискващи публично огласяване и 

мониторинг на техните преки или косвени лични интереси, други мандати, 

функции или длъжности или промени на имуществото. 

В случай на неспазване на правилниците по този въпрос, те трябва да 

предоставят такава информация при поискване. 

 

Чл. 15. При изпълнение на своите функции общинските съветници нямат право 

да възпрепятстват приложението на всякакви контролни мерки, предприети с 

необходимите основания и откритост от съответните опълномощени вътрешни 

или външни органи на властта.Те са длъжни стриктно да спазват 

непосредствено влезлите в сила или окончателните решения на тези власти. 

Когато представят основанията за свои действия или решения 

подлежащи на такъв контрол, те трябва открито да споменат съществуването 

на контролните мерки и кои са конкретните компетентни за изпълнението им 

органи на властта. 

 

Глава V. 

ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Чл. 16. Общинските съветници са задължени да бъдат отговорни и отчетни 

пред цялото местно население по време на своя мандат. При необходимост, те 

трябва да представят подробни основания за всяко взето от тях решение като 

конкретизират всички фактори, на които се базира то, и най-вече приложимите 

в случая законови правила и процедури, както и да покажат по какъв начин 

решението спазва тези правила и процедури. 

В случаите когато тази информация е конфиденциална, причините за 

конфиденциалност следва да бъдат обяснени. 

 

Чл. 17. Общинските съветници са длъжни да отговарят на всяко запитване от 

гражданите по отношение на изпълнението на техните функции, основанията за 

техните действия или функционирането на комисиите, които те оглавяват. 



Те следва да насърчават и подкрепят всички мерки, които осигуряват 

откритост на техните правомощия и действия. 

 

Глава VI. 

ОТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Чл. 18. При изпълнението на своите функции общинските съветници трябва да 

демонстрират уважение към служителите в Общинска администрация. 

Те нямат право да искат или изискват от общинските служители да 

предприемат или да пропускат вземането на мерки, даващи им пряка или 

косвена лична полза или даващи предимство на лица или групи лица с цел 

получаване на пряка или косвена лична изгода за това. 

 

Чл. 19. При изпълнение на своите функции общинските съветници трябва да 

гарантират, че ролята и задачите на служителите в Общинска администрация 

са максимално насърчавани. 

Те трябва да окуражават и популяризират всички мерки, които водят до 

подобряване на оперативната дейност на отделите, както и на мотивацията на 

съответния персонал. 

 

Глава VII. 

ОТНОШЕНИЯ С МЕДИИТЕ 

 

Чл. 20. Общинските съветници са длъжни да се отзовават надлежно, открито и 

изчерпателно на всички запитвания от медиите във връзка с изпълнението на 

своите функции, но не трябва да им предоставят конфиденциална информация 

или информация засягаща личния живот на други общински съветници или 

трети лица. 

Те трябва да насърчават и подкрепят всички мерки подсилващи медийното 

отразяване на изпълнението на своите функции и функционирането на 

Общинския съвет. 

 

Глава VIII. 

ИНФОРМИРАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА РАЗБИРАНЕТО 



 

Чл. 21. Общинските съветници са длъжни да гарантират, че са прочели и 

разбрали всички клаузи на настоящия кодекс и неговите правила, и да 

декларират, че имат волята да следват клаузите на кодекса. 

 

Чл. 22. Общинските съветници трябва да подкрепят и популяризират всички 

мерки, подпомагащи разпространението на настоящия кодекс до подчинения 

им административен персонал и медиите, повишаващи тяхното разбиране на 

неговите принципи. 

 

Глава IX. 

КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА КОДЕКСА 

 

Чл. 23. За спазването на нормите от настоящия Етичен кодекс следи Комисията 

по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общинския 

съвет, която изпълнява изискванията на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси. 

 

 

 


