ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 46
19 ноември 2018 г.
РЕШЕНИЕ: № 380
ОТНОСНО: Допълнение на състава и предмета на дейност на Постоянната комисия по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ) към Общински съвет –Вълчедръм.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл. 48, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.43 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларациите и за установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ) и Решение № 3, протокол
№ 2 от 27.11.2015 г. на Общински съвет – Вълчедръм, изменено с Решение № 67, протокол № 7 от
25.03.2016 г. и Решение № 347, протокол № 40 от 30.07.2018 г., Общинският съвет РЕШИ:
Изменя и допълва Решение № 3, протокол № 2 от 27.11.2015 г. на Общински съвет Вълчедръм, изменено с Решение № 67, протокол № 7 от 25.03.2016 г. и с Решение № 347, протокол
№ 40 от 30.07.2018 г., като следва:
І. Досегашната точка 5.5. става точка 5.6.
ІІ. Създава се нова точка 5.5. със следното съдържание:
„5.5. да осъществява функциите на комисия по чл. 11, ал. 1, т. 2, чл. 16, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от
Наредбата за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване конфликт на
интереси (обн., ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.);”
ІІІ. В т. 5 състава на ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) става:
„В СЪСТАВ:
1. Любомир Младенов Филипов – председател;
2. Бранимир Крумов Видин – член;
3. Йордан Стефанов Таранчоков – член;
4. Румен Тодоров Първин – резервен член”.
Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА с мнозинство повече от половината от общия брой
на съветниците От общ брой 13 общински съветника присъствали - 13. Гласували “за” – 13; “против” – няма;
“въздържали се” –няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Альоша Минин)

