
 

Етичен кодекс 

на общинските съветници от Общински съвет Монтана 

Глава Първа 

Предмет 

чл. 1. Настоящият кодекс урежда стандартите за поведение, които общинският 

съветник трябва да спазва при осъществяването на своите правомощия и които гражданите 

имат право да  изискват от общинския съветник; 

Глава Втора 

Принципи 

 Върховенство на закона   

чл. 2. Общинският съветник е длъжен да спазва нормативните актове и върховния 

закон на страната - Конституцията на Република България. 

Защита на обществения интерес  

чл. 3. Общинският съветник подчинява работата си и цялостното си поведение на 

обществения интерес.   

Утвърждаване на авторитета на Общинския съвет 

чл. 4.  Общинският съветник допринася с работата си и с цялостното си поведение за 

издигане на авторитета на местната власт.  

Прозрачност 

чл. 5. Общинският съветник е длъжен при изпълнение на своите задължения да 

аргументира убедително своите действия и причините за решенията си. Той е длъжен 

предварително да разкрива интересите, с които е свързан с пряко или косвено. 

 Независимост  

чл. 6. (1) Общинският съветник е независим във финансово и всяко друго отношение 

от лица, институции, организации и търговски дружества, които могат да повлияят върху 

изпълнението на неговите задължения. 

          (2) Общинският съветник е длъжен да взема самостоятелно решения в името на 

обществения интерес, а не подтикван от лична изгода и финансови, материални и други 

облаги  за себе си и приближени лица.   

Уважение към гражданите 

чл. 7. Общинският съветник е длъжен да се отнася с необходимото уважение към 

гражданите независимо от тяхната раса, пол, националност, етническа принадлежност, 

социален произход, възраст, материален статус, идеологически убеждения, партийна 

принадлежност, религиозни вярвания. 

Уважение  към институциите  

чл. 8. (1) При изпълнението на своите функции  общинският съветник е длъжен да се 

съобразява с правата и задълженията на всички други организации и институции.  



          (2) Общинският съветник е длъжен да предотвратява нарушаване на етичните 

принципи от страна на лицата на изборна длъжност или служителите в  местната  

администрация. 

чл. 9. Общинският съветник трябва да запазва политическа неутралност при 

изпълнение на задълженията си, подчинявайки се на обществения, а не на партийния 

интерес. 

Глава Трета 

Етични стандарти за поведение на общинския съветник 

чл. 10. (1) Когато общински съветник има частен интерес, той е длъжен да си направи 

самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като 

уведоми органа по избора или назначаването.  

(2) Когато на заседание на общинския съвет или на негова комисия се обсъжда и 

решава въпрос, по който общинския съветник е обявил частен интерес, последният не може 

да участва в обсъждането и да гласува. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото 

мнозинство, като се изключи съветника, който е обявил частен интерес. Обстоятелствата по 

тази алинея се отразяват в протокола от съответното заседание.  

чл. 11. (1) Самоотводите се правят незабавно след възникване или узнаване на 

данните за наличие на частен интерес.  

              (2) Самоотводите се мотивират, като се посочва частният интерес, който е 

причина за отстраняването от изпълнението на конкретното правомощие или задължение.  

Забрана за използване на служебното положение за лична изгода 

чл. 12. Общински съветник не може да представлява общината в случаите, когато има 

частен интерес от вземането на дадено решение.  

чл. 13. Общински съветник, няма право при изпълнение на задълженията си да 

гласува в частен интерес.  

Забрана за оказване на влияние при постановяване на актове и сключване на 

договори 

чл. 14. Общински съветник, няма право да използва служебното си положение, за да 

оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, 

издаването или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или 

разследващи функции. 

чл. 15. Общински съветник, няма право да участва в подготовката, обсъждането, 

приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или 

разследващи функции или да налага санкции в частен интерес.  

чл. 16. Общински съветник няма право да сключва договори или да извършва други 

дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.  

Забрана за използване общинско имущество за лична изгода.  

чл. 17. (1) Общински съветник, няма право да се разпорежда с общинско имущество, 

да разходва бюджетни средства в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски 

дружества или кооперации, в които той или свързани с него лица са членове на орган на 

управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции.  

  



чл. 18. Общински съветник, няма право да използва или да разрешава използването в 

частен интерес на информация, получена при изпълнението на правомощията или 

задълженията му по служба, докато заема длъжността и една година след напускането, освен 

ако в специален закон е предвидено друго.  

чл. 19. Общински съветник, няма право да извършва консултантска дейност по 

отношение на лица, които са заинтересовани от актовете му, издавани при осъществяване на 

правомощията или задълженията му по служба.  

чл. 20. Общински съветник, няма право да дава съгласие или да използва служебното 

си положение за търговска реклама. 

чл. 21. Общинският съветник е длъжен да запази конфиденциалност по отношение на 

информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията и е недопустимо да 

злоупотребява с положението си на съветник с цел да  набави за себе си или другиго имотна 

облага. 

чл. 22. Общинският съветник е длъжен да не злоупотребява с положението си за полу-

чаване на специални привилегии, освобождаване от задължения или лични придобивки. 

чл. 23. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са 

нарушават принципното и честно изпълнение на задълженията му или са в ущърб на 

обществения интерес. 

чл. 24. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга 

имотна облага, която не му се полага, за да извърши или да се въздържи от действие при  

изпълнение на задълженията си като представител на местната законодателна власт. 

Изключение се допуска само за вещи с незначителна стойност (химикалки, бележници, 

календари и др. подобни), приемането на които няма да доведе до съмнение за корупция 

или конфликт на интереси.  

(2) Общинският съветник не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или 

в друга обвързаност от външни лица или организации, които могат да повлияят на 

вземането му на решение и/или изразяване на становище. 

чл. 25. При изпълнение на своите функции общинският съветник не допуска 

злоупотребата с публични средства, нито използва същите или общинската собственост за 

пряка или косвена лична облага, в частен, партиен или корпоративен интерес.  

Глава Четвърта 

Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси 

Статут на комисията 

чл. 26. Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси следи за спазването 

на  етичните стандарти за поведение от общинските съветници.     

Функции на комисията 

чл. 27. (1) Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси на принципа на 

политическата безпристрастност.  

(2) Основната й цел е да укрепва общественото доверие в работата на общинския 

съвет.   

(3) Комисията, по своя инициатива или по сигнал на трети лица, проверява действия 

на общински съветник, които са несъвместими с етичните стандарти за поведение на 



общинския съветник, уредени в този кодекс, нарушават правилата за поведение, уредени в 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Монтана, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация или накърняват авторитета на общинския 

съвет. 

Поверителност на информацията 

чл. 28. (1) Членовете на Комисията не могат да разкриват информация, станала им 

достъпна във връзка с тяхната дейност. 

(2) Членовете на Комисията не могат публично да изразяват отношение по решенията 

на комисията. 

Правомощия на комисията 

чл. 29. При осъществяване на своята дейност Комисията за борба с корупцията и 

конфликт на интереси към общинския съвет има следните правомощия:: 

1. Контролира спазването на настоящия  кодекс; 

2. Проучва и разследва жалби и извършва проверка по сигнали за нарушения, 

извършени от общински съветник на този кодекс или на Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет Монтана, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 

Процедура по разследване и проверка 

чл. 30. Жалбите или сигналите за нарушения на етичните стандарти за поведение на 

общински съветник трябва да бъдат в писмена форма и да бъдат подписани от подателя.  

чл. 31. (1) Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси извършва 

разследване по жалбата или проверка по сигнала, като предоставя възможност на общинския 

съветник да отговори на обвиненията и да се защити, като даде обяснение пред Комисията и 

представи доказателства. 

 (2) Когато съдържащите се в жалбата или сигнала обвинения са неоснователни или 

необосновани, Комисията прекратява разследването, като изготвя мотивирано писмено 

заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник срещу когото е била 

насочена жалбата. 

 (3) Когато Комисията прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните 

правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, 

прекратява разследването и в седемдневен срок изпраща всички материали на компетентния 

орган. 

(4) Производствата по установяване на конфликт на интереси на общинските 

съветници се осъществява по реда на Вътрешните правила за организацията и реда за 

проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в общински съвет 

Монтана. 

чл. 32. (1) Когато Комисията с решение констатира нарушение, изпраща на всички 

общински съветници препис от жалбата или сигнала, решението и всички събрани в хода на 

разследването материали.  

(2)  С решението за констатиране на нарушение Комисията предлага на общинския 

съвет да наложи на извършителя дисциплинарно наказание. 



чл. 33. (1) Общинският съвет разглежда случая в свое открито заседание и ако  стигне 

до заключение, че са налице ясни и убедителни доказателства за нарушение на настоящия 

кодекс, налага следните наказания: 

1. Забележка. 

2. Предупреждение да се преустанови нарушението  

3. Временно лишаване от право за участие в дейността на определена постоянна 

комисия.  

(2) Решението за налагане на дисциплинарно наказание се взема на заседание на 

общинския съвет с обикновено мнозинство от общия брой на общинските съветници, с тайно 

гласуване.   

(3) При определяне вида и размера на наказанието се взема предвид тежестта на  

нарушението. 

Глава Пета 

Отношения с обществеността 

 чл. 34. Общинският съветник носи отговорност и е длъжен да отчита резултатите от 

своята работа пред гражданите на общината  по време на своя мандат. 

чл. 35. (1) Общинският съветник е длъжен да се аргументира решенията си пред 

местната общност, позовавайки се на тяхната законосъобразност и целесъобразност от 

гледна точка на обществения интерес и регламентираните от нормативните актове правила и 

процедури. 

(2) В случаите, когато това е невъзможно поради специфичния характер на 

информацията, общинският съветник е длъжен да разясни причините за тази 

конфиденциалност. 

чл. 36. (1) Общинският съветник е длъжен да се отзовава и да отговаря своевременно 

на запитвания, касаещи изпълнението на неговите задължения.   

(2) От общинският съветник се очаква търпеливо да изслуша искането/исканията на 

гражданина/гражданите и да изясни вежливо възможностите за разрешаване на зададеният 

въпрос. 

 (3) В случаите на писмена / хартиен носител и /или електронна /кореспонденция от 

общинският съветник се очаква своевременно, точен и изчерпателен отговор при спазване 

на утвърдени стандарти за кореспонденция и законоустановени срокове. 

чл. 37. Общинският съветник  е длъжен да инициира и съдейства за установяването на 

мерки и добри практики, водещи до прозрачност и откритост на работата  на местните власти 

и функционирането  на общинския съвет.  

 Глава Шеста 

Отношения с медиите 

 чл. 38. Общинският съветник е длъжен да предоставя поискана от медиите 

информация, която касае изпълнението на неговите задължения.  



чл. 39. (1) Общинският съветник не предоставя поверителна информация или 

информация, която се отнася до личния живот на трети лица, станала му известна при и по 

повод упражняване на правомощията му като съветник. 

(2) Общинският съветник може да  предоставя информация която по своята същност 

е попада в обхвата на защитена информация , документи на общинска администрация и да 

правят изявления в тази връзка само по реда предвиден в нормативни актове. 

Глава Седма 

Информиране и повишаване на разбирането за етичните стандарти за поведение 

чл. 40. Общинският съветник подчинява действията си на този етичен кодекс, като с 

подписа си потвърждава своята волята да се подчинява на неговите разпоредби.  

чл. 41. Общинският съветник е длъжен да сътрудничи за прилагането на този етичен 

кодекс, като допринася за повишаване осведомеността на гражданите и медиите относно 

неговите разпоредби и осмислянето на неговите принципи.  


