
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т -  Б Е Р К О В И Ц А 

пл. “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 89141 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Б Е Р К О В И Ц А 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Георги Зарков, 

Общински съветник и Председател на Временната комисия по 

предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Берковица и Етичен кодекс на Общински съвет - 

Берковица 

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – 

Берковица ,приет с Решение № 397/2005г. и Приемане на нов Етичен 

кодекс на Общински  съвет - Берковица 

   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

С  Решение № 703 от Протокол № 33/25.06.2021 г. на Общински 
съвет-Берковица беше създадена Временна комисия, която да изготви и 
предложи за обсъждане промени в Правилника за организация и дейността  
и Етичният кодекс на Общински съвет – Берковица. 

 По време на работата си, временната  комисия прецени, че приетият 
през 2005г. Етичен кодекс следва да бъде изцяло отменен и да се приеме 
нов Етичен кодекс на Общински съвет, съобразен  също и с измененията  и 
допълненията на Правилника за организацията и дейността на съвета. 



Предвид горното е изготвен проект на изцяло нов Етичен кодекс на 

Общински съвет Берковица, като предложените в него разпоредби се 

свеждат основно до начина на поведение на общинските съветници при 

работата им по време на заседания и взаимоотношенията помежду им 

Проектът на Етичният кодекс е публикуван в интернет страницата на 

Община Берковица на 20.08.2021 г. заедно с мотиви за приемането му и 

частична предварителна оценка на въздействието по реда на чл. 26, ал. 2 и 

3 от Закона за нормативните актове. 

 

С оглед гореизложеното, предлагам Общински съвет Берковица да 

вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

I.  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 77 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет Берковица 

ОТМЕНЯ Етичен кодекс на Общински съвет Берковица, приет с Решение 

№ 397/2005г. на Общински съвет- Берковица 
II. На основание чл.21  ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация във връзка с чл. 77 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет Берковица 

ПРИЕМА  нов   Етичен кодекс на Общински съвет Берковица,  
 
 

Приложение: 

1. Проект на  Етичен кодекс на Общински съвет  Берковица. 
2. Мотиви към проекта на Правилника; 
3. Частична предварителна оценка на въздействието; 
4. Разпечатка от интернет страницата на Община Берковица за 

публикуване на проекта на Правилника съгласно Закона за нормативните 
актове. 

 

 

 



ВНОСИТЕЛ: 

ГЕОРГИ  ЗАРКОВ 

Общински съветник  

и Председател на Временна комисия, 

създадена с Решение № 703 от Протокол № 33/25.06.2021 г. 

на Общински съвет-Берковица 

 

 

Съгласувал: 

Апостол Иванов -  юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект! 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящият Етичен кодекс определя основните етични и морални 

норми и конкретизира стандартите на поведение на общинските съветници 

от Общински съвет – Берковица, явяващи се задължително условие за 

издигане авторитета на всеки общински съветник поотделно и на 

Общинския съвет като орган на местното самоуправление, както и за 

увеличаване на общественото доверие към тях. 

 

Чл. 2. Клаузите на Етичният кодекс имат действие по отношение на 

общинските съветници при, или по повод осъществяване функциите им на 

представители и защитници на интересите на гражданите от община 

Берковица. 

 

Чл. 3. Записаните в настоящия кодекс основни морални принципи и норми 

информират гражданите за стандартите на поведение, които имат право да 

изискват от избраните от тях общински съветници. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 

Чл. 4. В своите действия и изяви общинският съветник се ръководи от 

следните основни принципи: върховенство на закона, защита на 

обществения интерес, независимост и безпристрастност, прозрачност, 

уважение към гражданите и институциите, колегиалност и взаимно 

уважение, утвърждаване авторитета на Общинския съвет. 

 

Чл. 5. (1) При осъществяване на своите функции общинският съветник 

действа 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 



защитава интересите на Община Берковица по съвест и вътрешно 

убеждение. 

(2) При внасяне на проект за решение общинският съветник следва да 

представя подробна обосновка, конкретизираща законовите правила и 

процедури, на които той се базира, и показваща как е съобразен с тях. 

 

Чл. 6. Общинският съветник е представител не само на своите избиратели, 

а на цялото население в общината. 

 

Чл. 7. Общинският съветник няма право да разкрива информация, която 

съставлява държавна или служебна тайна и е станала негово достояние във 

връзка с изпълнение на задълженията му. 

 

Чл. 8. Общинският съветник е длъжен да спазва поведение, с което 

утвърждава авторитета на Общинския съвет и повишава доверието в 

местното самоуправление. 

 

Чл. 9. Общинските съветници изпълняват задълженията си с необходимия 

професионализъм, честност, откритост и прозрачност в действията си, като 

се придържат към етичните и морални стандарти, както в отношенията 

помежду си, така и в отношенията си с трети лица. 

 

Чл. 10. Общинските съветници оповестяват мотивите си и обосновават 

действията си предприемани в изпълнение на своите задължения. 

 

Чл. 11. (1) Общинските съветници са задължени да насърчават и 

подкрепят всички мерки, които гарантират откритост на техните 

правомощия и действия. 

(2) Общинските съветници са длъжни да поддържат връзка с избирателите 

си и да ги информират за дейността и решенията на Общинския съвет. 

 

Чл. 12. При изпълнението на своите функции общинските съветници са 

длъжни да се въздържат от поведение или постъпки, определени от 

действащия наказателен кодекс или международното наказателно право, 

като активна или пасивна подкупност. 

 

Чл. 13. (1) Общинският съветник е длъжен да не допуска да попада във 

финансова или друга зависимост от физически или юридически лица, 

които могат да окажат влияние върху изпълненията на неговите 

правомощия. 

(2) Общинският съветник е длъжен да взема самостоятелно решения, без 

да търси каквато и да е финансова или материална изгода за себе си или за 

други лица. 



 

Чл. 14. Общинският съветник винаги следва да се отнася с дължимото 

уважение към гражданите. Той няма право да проявява пристрастно или 

дискриминационно отношение, основано на раса, пол, националност, 

етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, 

политически идеи и религиозни вярвания. 

 

Чл. 15. Общинският съветник няма право да разгласява информация, която 

се отнася до личния живот на гражданите и е станала негово достояние във 

връзка с изпълнение на задълженията му. 

 

Чл. 16 (1) При изпълнение на своите функции общинският съветник е 

длъжен да зачита правомощията и прерогативите на всички други 

институции, на избраните политически представители и на служителите в 

общинската и другата публична администрация. 

(2) Общинският съветник няма право да насърчава нарушаване на 

уредените тук принципи от страна на други политически представители на 

изборна длъжност, или служители в общинската и другата публична 

администрация. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБЩЕСТВЕН ДЪЛГ И ЛИЧЕН ИНТЕРЕС. КОНФЛИКТ НА 

ИНТЕРЕСИ 

 

Чл. 17 (1) При упражняване на правомощията си, изискващи собствена 

преценка, общинските съветници следва да служат на интересите на 

жителите на Община Берковица, като ги поставят над партиен, частен или 

личен интерес. 

(2) При внасяне на проект за решение общинският съветник следва да 

включи в обосновката му елементи, които демонстрират неговата 

справедливост и съответствие с обществения интерес. 

 

Чл. 18 (1) Общинският съветник трябва да използва служебното си 

положение или общинското имущество само в полза на гражданите на 

Община Берковица. 

(2) Общинският съветник не трябва да използва прерогативите на своя 

пост в полза на интерес на физически или юридически лица, с цел 

извличане на пряка или косвена лична облага от това. 

 

Чл. 19. В случаите, касаещи конфликт на интереси, се прилагат клаузите 

на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 



 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

 

Чл. 20. Общинските съветници са длъжни да заемат местата си в залата до 

определения начален час на заседанието. 

 

Чл. 21 (1) Общинските съветници са длъжни да проявяват нетърпимост 

към нарушенията на установения ред по време на заседанията на 

Общинския съвет и неговите комисии, спазвайки разпоредбите на 

законовите и подзаконовите нормативни актове. 

(2) Общинските съветници са длъжни чрез своите действия и изяви да 

утвърждават дух на коректност и взаимно уважение, като не уронват 

личното достойнство на колегите си. 

 

Чл. 22 (1) Общинският съветник не може да говори по същество повече от 

един път по един и същи въпрос. 

(2) Продължителността на изказването на общински съветник по всяка 

точка от дневния ред, не може да надвишава 5 минути. 

 

Чл. 23 (1)Общинският съветник няма право: 

1. да прекъсва изказващия се 

2. да взема думата, без да му е дадена от председателя 

3. да отправя лични нападки, оскърбителни думи или заплахи 

4. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот на колегите му и 

накърняващи доброто им име 

5. да се държи непристойно 

6. да нарушава тишината и реда в залата 

 

Чл. 24 (1) Председателят на Общинския съвет, или председателят на 

съответната комисия, има право да прилага спрямо нарушителите на реда 

следните дисциплинарни мерки: забележка, отнемане на думата, 

отстраняване от зала. 

 (2) Забележка се прави на всеки съветник, който се е обърнал към друг 

съветник, кмет, кметски наместник, представител на администрацията, или 

гражданин в залата с оскърбителни думи. 

(3) Отнемане на думата се прилага спрямо изказващ се, който след 

изтичане на времето и направеното му напомняне продължава 

изложението си, или продължава да нарушава реда. 

(4) Отстраняване от зала се прилага спрямо съветник, който: 



1. грубо възразява срещу наложените му наказания или въпреки тях 

продължава да нарушава реда; 

2. оскърбява съветници, кмет, кметски наместник, представители на 

общинската администрация, граждани или Общинския съвет като цяло; 

3. призовава към насилие; 

4. системно нарушава реда в залата. 

 

Чл. 25 Наложените дисциплинарни наказания по чл. 24 се отразяват в 

протокол на съответното заседание. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРАВОМОЩИЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО 

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, 

ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ 

Чл. 26 (1). За спазването на нормите от настоящия Етичен кодекс следи 

Постоянната комисия по  местно самоуправление, обществен ред, 

сигурност,  граждански права, молби и жалби  на граждани към 

Общинския съвет, която има следните правомощия: 

1. Да проучва всички оплаквания и да извършва проверка на жалби и 

сигнали за нарушения на този кодекс.  

2. Всички жалби за предполагаеми нарушения на разпоредбите на 

настоящия Етичен кодекс трябва да бъдат в писмена форма и подписани от 

жалбоподателя.  

3. Комисията не разглежда анонимни сигнали. (За анонимен сигнал се 

счита сигнал без трите имена на жалбоподателя, актуален и точен адрес, 

телефон за връзка или невярно посочени такива.)  

4. Комисията изпраща жалбата на общинския съветник да отговори на 

обвиненията и да се защити в седемдневен срок.  

5. Ако Комисията стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата 

обвинения са неоснователни, веднага прекратява проверката, като изготвя 

мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на 

общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.  

6. Ако Комисията прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните 

правомощия или че извършеното деяние е престъпление или 

административно нарушение, предлага становище пред Общинския съвет 

за решение за сезиране на компетентните органи.  



7. Не по късно от 14 дни от получаването на жалбата, Комисията следва да 

проведе проучване на твърденията, които се съдържат в нея.  

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Чл. 27. Ако Комисията по местно самоуправление, обществен ред, 

сигурност,  граждански права, молби и жалби  на граждани към 

Общинския съвет, установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс, 

предлага на Общинския съвет да наложи на общинския съветник 

наказание.  

Чл. 28 (1). За нарушения на настоящия Етичен кодекс, Общински съвет 

налага следните наказания:  

1.Забележка  

 

Чл. 29. Решението за налагане на наказание се приема на заседание на 

Общинския съвет с мнозинство повече от половината от всички общински 

съветници. 

 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Всеки общински съветник е длъжен да предприема всички необходими 

мерки, за да гарантира спазването на разпоредбите на настоящия Етичен 

кодекс. 

§ 2. Никой общински съветник няма право съзнателно и преднамерено чрез 

думи или действия да подтиква, или принуждава когото и да било към 

нарушаване на настоящия Eтичен кодекс. 

§ 3. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от общинските 

съветници, като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде 

разглеждано и оценявано в съответствие с Конституцията на Република 

България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

Правилника за организацията и дейността на ОбС, както и с всички 

нормативни актове свързани с тяхното прилагане. 

§ 4. Всеки общински съветник е длъжен да декларира, че е запознат с 

всички клаузи на настоящия Етичен кодекс и има волята да ги следва. 

§ 5. Всеки общински съветник е длъжен да подкрепя всички мерки, 

подпомагащи популяризирането на настоящия Етичен кодекс сред 

обществеността. 



§ 6. Настоящият Етичен кодекс е приет на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА  с Решение № …….. от Протокол № ……………... на Общински 

съвет – Берковица и влиза в сила в 7 дневен срок от приемането му. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…...П….... 

/ДЕЯН ЕЛЕНКОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕРКОВИЦА 

 

Общински съвет - Берковица провежда обществени консултации в 

процеса по изработване на проект на 

СЪОБЩЕНИЕ 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА 

от 20.08.2021 г. 

С Решение № 703 от Протокол № 33 /25.06.2021 г. на Общински съвет-

Берковица е създадена Временна комисия по предложения за промени в 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Берковица и 

Етичен кодекс на Общински съвет, като с Решение № 761 от Протокол № 

34/30.07.2021г. е удължен срока за работа на тази комисия до 30.07.2021г. 

Предвид горното, е изготвен проект на нов Етичен кодекс на Общински 

съвет . 

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Берковица на 

20.08.2021 г. заедно с мотиви и частична предварителна оценка на 

въздействието. 

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 4 

от Закона за нормативните актове на e-mail: obs_berkovitsa@abv.bg 

или писмено в деловодството на Общински съвет-Берковица. При 

изказване на мнение или коментар е необходимо да се изпишат 

координати за връзка, име, електронен адрес или телефон 
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МОТИВИ КЪМ 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БЕРКОВИЦА 

  

 

 Причини, които налагат приемането на нов Етичен кодекс 

 

С цел прецизиране и привеждане на сега действащия Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет-Берковица в съответствие със 
законодателството на Република България и предвид  подобряване работата на 
Общински съвет- Берковица,   с Решение № 703 от Протокол № 33/25.06.2021 
г. на Общински съвет-Берковица беше създадена Временна комисия, която 
да изготви и предложи за обсъждане промени както в Правилника за 
организация и дейността на Общински съвет Берковица , а така също и в 
Етичният кодекс. 

Временната комисия е провела две заседания /на 15.07.2021 г. и 

22.07.2021 г./, на които са предложени и приети описаните по-долу 

промени. 

Причините, които налагат приемане на проекта на нов Етичен кодекс на 

Общински съвет Берковица, се свеждат основно до: 

 - нарастваща необходимост от въвеждане на нови морални и етични 

норми на поведение на общинските съветници , както и стандарти на 

поведение, явяващи се задължително условие както за издигане 

авторитета им пред обществото , така и издигане авторитета на Общински 

съвет като цяло. 

             - друга основна причина е иницииране за промяна и допълнение на 

Правилника за оганизация и дейността на Общински съвет с приемане на 

нова глава  в него -  Поведение на Общинските съветници. 

 

Целите, които се поставят 

Етичният кодекс на Общински съвет има за цел определяне на 

основни морални и етични норми и конкретизиране на поведението на 

съветниците  във връзка с работата им в общинския съвет, а така също и 

подобряване на взаимоотношенията между съветниците по време на 

редовни или извънредни  заседания. 



Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

Правилника 

Прилагането на новият Етичен кодекс на Общински съвет не е 

свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от 

бюджета на общината. 

Очаквани резултати от прилагането на новата уредба, включително 

финансови 

Резултатите, които се очакват от прилагането на промените са 

следните: 

- привеждане организацията и дейността на местния 

законодателен орган в съответствие с изискванията на  

действащите нормативни актове; 

- подобряване личното поведение на общинските съветници с цел 

по-добър интензитет на работа  

- приемане на основни етични и морални норми, както и актуални 

стандарти на поведение на съветниците,което е и задължително 

условия за издигане на авторитета им пред обществото . 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Настоящите промени са в съответствие с правото на Европейския 

съюз, доколкото същите са заимствани предимно от акт от по-висока 

степен, изцяло съобразен с европейското законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

 

Институция: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕРКОВИЦА 

 

 

Нормативен акт:  

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА 

 

Дата: 20.08.2021 г. 

 

Лице за контакт:  

Апостол Иванов- юрист 

0885 53 90 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

І. Дефиниране на проблема: 

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. 
Посочват се аргументите, които оправдават нормативната промяна. 

С цел прецизиране и привеждане на сега действащия Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет-Берковица в съответствие със 
законодателството на Република България и предвид  подобряване работата на 
Общински съвет- Берковица,   с Решение № 703 от Протокол № 33/25.06.2021 
г. на Общински съвет-Берковица беше създадена Временна комисия, която 
да изготви и предложи за обсъждане промени в Правилника   И ЕТИЧНИЯТ 
КОДЕКС НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. 

Временната комисия е провела две заседания /на 15.07.2021 г. и 

22.07.2021 г./, на които са предложени и приети описаните по-долу 

промени. 

Причините, които налагат приемане на проекта на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Берковица се свеждат основно до: 

 - нарастваща необходимост от въвеждане на нови морални и етични 

норми на поведение на общинските съветници , както и стандарти на 

поведение, явяващи се задължително условие както за издигане 

авторитета им пред обществото , така и издигане авторитета на Общински 

съвет като цяло. 

             - друга основна причина е иницииране за промяна и допълнение на 

Правилника за оганизация и дейността на Общински съвет с приемане на 

нова глава  - Поведение на Общинските съветници. 

 

2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото 
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат 
приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в 
рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в 
организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични 
възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и 
др.) 

Основният проблем при прилагане на досега действащият Етичен кодекс на 
Общински съвет е факта и обстоятелството , че е приет преди повече от 15 години  
при  работа при други условия   и интензитет на работа . С въвеждане на допълнения  
в Правилника за дейността на съвета и приемане на глава, регулираща поведението 



на съветниците, възниква и необходимостта от приемане на нов  Етичен кодекс на 
поведение. 

 

3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния 
акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите 
от тях? 

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след 
влизането в сила на подзаконовия нормативен акт. 

ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна 
по конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.  

Целта на приемането на нов Етичен кодекс на Общински съвет е 
подобряване взаимоотношенията между общинските съветници и тяхната 
работа  в Общински съвет-Берковица, както и повишаване доверието на 
гражданите към тях. 

След влизането в сила на акта целите ще бъдат изпълнени. 

ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички 
потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена 
област/всички предприемачи, неправителствени организации, 
граждани/техни представители, държавни органи, др.). 

Преки заинтересовани страни 

1. Общински съветници към Общински съвет-Берковица  
 

Косвени заинтересовани страни: 

Гражданите, включително чрез техни организации, в качеството им на 
заинтересовани страни в отделните случаи. 

 

ІV.Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и 

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината, 

включително и варианта „без намеса“. 

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани 
варианти, различни от предложения вариант за приемане на  етичният 
кодекс . Не е възможен вариант „без намеса“. 

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност – и количествено) 

всички значими   потенциални икономически, социални, екологични и 

други негативни въздействия за всеки  един от вариантите, в т.ч. разходи за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане 

на действията.  



Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. Общински съвет-Берковица и Общинска администрация - Берковица: 

За Общински съвет-Берковица и Общинска администрация - Берковица 
няма да има допълнителни разходи за прилагането на новият Етичен 
кодекс. 

VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност – и количествено) 

всички значими потенциални икономически, социални, екологични и 

други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от 

вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как 

очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

Ползите за заинтересованите страни са: 

Осъществяване на дейността на общинските съветници и служителите в 
Общинска администрация-Берковица съобразно актуализиран подзаконов 
нормативен акт за регулиране взаимоотношенията на избраните общински 
съветници. 

 

 

VІІ. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането 
на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 

Не са идентифицирани конкретни рискове при приемане на нов Етичен 
кодекс на Общински съвет. 

VІІІ. Административната тежест: 

□ Ще се повиши 

□ Ще се намали 

Х Няма ефект 
Идентифицирани са единствено административни разходи по изготвяне 

и приемане на акта, което е част от предвиденото в длъжностните 
характеристики на ангажираните служители и от правомощията на 
органите. 

 

ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

х Актът засяга пряко МСП 

□Актът не засяга МСП 

□ Няма ефект 



Проектът не засяга директно МСП.  

Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 

□ Да 

Х Не 

ХІ. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за 
обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното 
провеждане и видовете консултационни процедури. 

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 

В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа 
теми?  

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за 
предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 
консултации по ал. 3 от ЗНА, е не по-кратък от 30 дни.  

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, 

ал. 4 от Закона за нормативните актове на e-mail: 

obs_berkovitsa@abv.bg или писмено в деловодството на Общински 

съвет-Берковица. При изказване на мнение или коментар е необходимо да 

се изпишат координати за връзка, име, електронен адрес или телефон. 

 Проектът на Етичен кодекс ще бъде публикуван в интернет за 
обществени консултации за 30 дни на официалната страница на Община 
Берковица, раздел „Проекти на нормативни актове“. 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните 
ефекти от предложеното действие. 

 

Отговорното лице: 

Апостол Иванов - юрист 

Дата  : 20 .08.2021 г. 
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