Постоянна комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и устройство на територията към
ОбС-Болярово

ДОКЛАД
по чл. 3, ал.8, вр. с §5 от ПЗР
на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г.,
обн. в ДВ бр. 81 от 02.10.2018г., вл. сила на 05.10.2018г.
Днес 02.11.2018 г. Постоянна комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и устройство на
територията към ОбС-Болярово в състав:
Председател: Мария Маринова
Членове:
1. Янко Анев
2. Златина Петкова
и в изпълнение на предвиденото задължение по чл. 3, ал.8 вр. §5 от ПЗР на Наредба за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт
на интереси, приета с ПМС№ 209 от 26.09.2018 г., обн. в ДВ бр. 81 от 02.10.2018 г., вл. сила на
05.10.2018 г., а именно в едномесечен срок от влизане в сила на посочената наредба да изготви
доклад до общинския съвет за неподадени в срок декларации изготви настоящия доклад, както
следва:
1. В изпълнение на изискванията на чл. 35. от ЗПКОНПИ (1) Лицата, заемащи висши
публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, подават
следните декларации:
1. декларация за несъвместимост;
2. декларация за имущество и интереси;
3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за
интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
(2) Декларациите по ал. 1, т. 1 и 3 се подават пред органа по избора или назначаването, а
декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 – пред Комисията.
(3) Декларациите по ал. 1, т. 1 и 3 се подават по образец, утвърден от органа по избора или
назначаването.
(4) Декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 се подават по образец, утвърден от Комисията.
(5) Декларациите се подават на хартиен и на електронен носител. Декларация, подадена само на
електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Посоченото задължение възникна и за лицата по чл.6 ал.1 т.46 /управителите и
изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет
- само по отношение на декларациие по чл.35/ и лицата по §2 т.5 от ПЗР на ЗПКОНПИ /кметовете
на кметства/, които следваше да подадат декларациите, визирани в чл. 35 пред постоянна комисия
по нормативна уредба, обществен ред и сигурност за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество и устройство на територията към ОбС-Болярово до 08.06.2018г.

съгласно §4 ал.3 от ПЗР на ЗПКОНПИ.
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2. На осн.чл. 4 ал. 2 от посочената по-горе Наредба за подадените декларации се води
публичен регистър, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само
частта на интересите съгласно чл. 37 ал.1 т.12-14 от ЗПКОНПИ.
3. Към ОбС-Болярово се води посочения публичен регистър, като всички подадени
декларации в частта за интересите е публична и достъпна в интернет страницата на Община
Болярово в подраздел Общински съвет.
4. След направена справка в поддържания регистър на декларациите се установи, че има
подадени в срок до 08.06.2018 г. 7 бр.декларации от кметове на кметства.
Няма декларации, които са подадени извън предвидените в ЗПКОНПИ срокове.
Всички кметове на кметства са подали необходимите декларации, за които са задължени по
ЗПКОНПИ.

Председател: Мария Маринова……………………
Членове:1. Янко Анев…………………………..….
2. Златина Петкова………………………..
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