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Изх.№ РД.01.02 – 153 / 21.11.2018 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА  

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

От Стоян Николаев Златев 

Председател на Общински съвет – Елена 

 
 

Относно: Промяна наименованието на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, избрана с Решение № 9 

от 26.11.2015 година на Общински съвет - Елена 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

От 19.01.2018 година влиза в сила Закон за противодействието на корупцията и 

отнемане на незаконно придобито имущество, който отменя Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси. 

В Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане 

на незаконно придобитото имущество § 19, т. 3 е записано „Навсякъде в ЗМСМА 

думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се 

заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“. 

В Правомощията на Общински съвет – Елена е да създава постоянни и временни 

комисии и избира от своя състав техните председатели и членове, както и  да извършва 

промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.  

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Елена да вземе следния  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и 

§ 2, ал. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество, Общински съвет  - Елена  

 



Приема наименованието на съществуващата комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да бъде 

променено на КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, в следния 

състав: 

Председател: Стоян Николаев Златев 

член:               Лазар Николов Костов  

член:               Зехра Халилова Салиева  

 

 

 

С уважение, 
 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


