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Декември, 2004 година 

Б е р к о в и ц а 



Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА 
 

 

 Общински съвет – Берковица, 

 

 С оглед препоръка № 60/1999 година за Политическия морал на 

представителите на изборна длъжност в местните и регионални власти, 

изготвена от Конгреса на местните и регионални валсти на Съвета на 

Европа; 

 С убеждението, че представителите в местните власти, избрани за 

политически мандат следва да упражняват своите отговорности 

съобразно етични принципи и с безупречен морал; 

 Съзнавайки, че неспазването на тези принципи би навредило не 

само на доверието спрямо местните представители на изборна 

длъжност, но и на демократичното развитие 

 

Приема настоящият Етичен кодекс на Общински съвет – 

Берковица. 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 
 

 

П Р Е Д М Е Т 

 

 

 Чл. 1. Предметът на настоящия кодекс е да конкретизира 

стандартите за поведение, което се очаква от общинските съветници 

при изпълнението на техните отговорности, както и да информира 

гражданите за стандартите за поведение, което имат право да очакват 

от избраните общински съветници. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА ВТОРА 
 

П Р И Н Ц И П И 

 

 Чл. 2. Общинските съветници притежават мандат, подчинен на 

закона и трябва винаги да действат съобразно закона. 

 При изпълнението на своите функции и упражняване на своите 

правомощия, изискващи собствена преценка, общинските съветници 

следва да служат единствено на обществения интерес. За всеки проект 

за 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. Основанието за решението следва да включва 

елементи, които демонстрира неговата справедливост и съответствие с 

обществения интерес. 

 

 Чл. 3. Общинските съветници следва да се ангажират да 

изпълняват своите функции с усърдие, откритост и воля да отговарят за 

своите решения. 

 

 Чл. 4. При изпълнението на своите функции общинските 

съветници следва да зачитат правомощията и прерогативите на всички 

други избрани политически представители и всички служители в 

публичната администрация. 

 Те не следва да насърчават или съдействат на който и да е друг 

политически представител на изборна длъжност или служител в 

публичната администрация да нарушава заложените тук принципи при 

изпълнението на своите функции. 

 

 Чл. 5. При изпълнението на своите функции общинските 

съветници следва да се въздържат от поведение или постъпки, 

определени от действащия наказателен кодекс или международното 

наказателно право като активна или пасивна подкупност. 

 

 Чл. 6. Общинските съветници са задължени да откликват на 

всяко запитване от обществеността по отношение на изпълнението на 

техните функции и основанията за техните действия. Те следва да 



насърчават и подкрепят всички мерки, които осигуряват откритост на 

техните правомощия и действия. 

 

 Чл. 7. Общинските съветници са длъжни да се отнасят с 

уважение помежду си. 

 

 Чл. 8. При изпълнение на своите функции общинските съветници 

следва да се отнасят с уважение към служителите в общинската 

администрация.. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 
 

ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В РАБОТАТА НА 

БЕРКОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

 

 

 Чл. 9. Общинският съветник е длъжен: 

  

1. да присъства на заседанията на Общинския съвет и на 

постоянните комисии, в които е избран, да участва в 

решаването на разглежданите въпроси; 

2. да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за 

дейността и решнията на Общинския съвет. 

 

Чл. 10. Общинските съветници не могат да: 

 

1. използват положението си в лична изгода; 

2. представляват или защитават интересите на физическо или 

юридическо лице в своята дейност или пред Берковския 

общински съвет и неговите комисии, освен ако това не е в 

обществен интерес или не следва от закона и разпоредбите на 

Берковския общински съвет и настоящия правилник; 

3. използват или разкриват информация, представляваща 

служебна тайна. 

4. използват положението си за получаване на специални 

привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки 

или избягване на последствията от незаконни действия с тяхно 

пряко или непряко участие; 



5. извършват лични услуги, които са несъвместими с 

безпристрастното изпълнение на техните задължения или биха 

навредили на интересите на Берковската община. 

 

Чл. 11 /1/ Общинският съветник не може да участва при вземане 

на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до 

имуществени интереси на съпруг и роднини по права и съребрена 

линия до четвърта степен включително и сватовство до втора степен 

включително. 

/2/ Граждани, на които е станало известно наличието на конфликт 

на интереси по отношение на общински съветник могат да уведомят за 

това Председателя на Общинския съвет. 

Председателят на Общинския съвет е длъжен да уведоми за 

сигнала общинските съветници. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

 

Настоящият Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица е 

приет с Решение № 397/2005 г. и влиза в сила от датата на приемането 

му. 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       /инж. Борис Цветков/ 

 

 

 


