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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: Определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

В изпълнение на превантивната си дейност по прилагане Закона за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси, новоизбраните кметове и общински съветници, в качеството си 

на заемащи публична длъжност по смисъла на чл.3, т. 8 и т. 9 от ЗПУКИ са длъжни да подадат в 

срок предвидените в закона декларации. Декларациите се подават пред Постоянната комисия за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общинският съвет.  

Комисията е специализиран, независим постоянно действащ орган за проверка и 

установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.3 от ЗПУКИ. 

Дейността на Комисията се осъществява на принципите на законност, публичност, 

прозрачност и политически неутралитет. Комисията води и поддържа регистър на получените 

сигнали за конфликт на интереси и на издадените решения за установяване на конфликт на 

интереси и регистър на съставените актове за административни нарушения и издадените 

наказателни постановления. 

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

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, в изпълнение на чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси, Общински съвет  - Елена  

 

1. Утвърждава следния състав на Комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси   

1.1. Председател:  

1.2. член:  

1.3. член:  

2. Възлага на Комисията организацията по изпълнението на Закона за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси. 

3. Настоящото Решение отменя Решение № 5 / 18.11.2011 година на Общински съвет  

Елена 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


