
 

 

Вътрешни правила 
на комисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество към 

Общински съвет Шумен 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Чл. 1. С настоящите правила се уреждат организацията и редът за 

извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ и за 

установяване конфликт на интереси на комисията, избрана с Решение № 678  по 

протокол № 29 от 22.02.2018г. на ОбС – Шумен,във връзка с изпълнение на 

Наредбата за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и 

за установяване конфликт на интереси. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. 

 

ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, ИМУЩЕСТВО И 

ИНТЕРЕСИ 

 

 

Чл. 2. (1) Декларациите по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ се подават на 

хартиен и на електронен носител пред общинския съвет или постоянната 

комисия. 

(2) Декларацията за имущество и интереси се подава: 

1. в срок един месец от заемането на длъжността; 

2. ежегодно до 15 май – за предходната календарна година. (За 

общинските съветници е в сила от 01.12.2019г.) 

(3) При промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите 

или при предсрочно погасяване на задължения и кредити, се подават 

декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за 

имущество и интереси в  за интересите или за произхода на средствата в частта 

за имущество в срок един месец от настъпване на промяната. 

(4) В срок от един месец от подаването на декларацията за имущество и 

интереси съответното лице  може да направи промяна в декларацията си , 

когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки. 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЗАКОННО ПРИДОБИТО 

ИМУЩЕСТВО 

 

 Чл. 3 (1) Приемането на декларациите, съхранението, обработването на 

данните от тях, въвеждането на данни в регистъра, поддържането му и 

пъбликуването на информация и декларациите в него,проверката им, 

унищожаването на информационнтите носители, както и производството по 

установяване на конфликт на интереси се осъществява при спазване 

изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. Относно 

защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните) 

(2) За подадените декларации се води публичен регистър съгласно 

изискванията на чл.4.(2) от Наредба за организация и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. 

(3) Достъп до декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ, има 

комисията за ПКОНПИ, на която ОбС с решение е възложил 

приемането,съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и 

унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването 

на данни в регистъра, публикуването на информация в него, извършването на 

проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси. 

Предаването на декларациите става с протокол. Декларациите се съхраняват от 

служител подпомагащ дейността на Общинския съвет изрично определен от 

ОбС Шумен. 

Чл. 4. При подаване на сигнал за корупционно нарушение или конфликт 

на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ , комисията към ОбС Шумен извършва 

проверка на декларациите в срок до два месеца, спазвайки чл. 13, чл.14,чл.15 и 

Чл.16 от Наредба за организация и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване конфликт на интереси 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящите Вътрешни правила са приети с Решение №....., по 

протокол №............../............2018г., на Общински съвет Шумен. 

 §2. Контрол по изпълнение на Вътрешните правила се възлага на 

комисията приета с Решение № 678  по протокол № 29 от 22.02.2018г. от 

заседание на Общински съвет Шумен. 

 


