
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР.НЕДЕЛИНО 

ДОКЛАД 

НА ПК ПО ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА 
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО - изпълняваща функции на комисия по 
чл.72, ал.1, т.З и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ, чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от 

НОРИПДУКИ при Общински съвет Неделино 

На основание чл.16, ал.1 и 2 от ВП за организацията и реда за проверка на 
декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет гр.Неделино 
и след проведено заседание на 05.11.2018г. в сградата на общинска администрация 
гр.Неделино, ПК ПО ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И 
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛКА ЛЮБОМИРОВА 

ЧЛЕНОВЕ: АСЕН БЕЛЕВ 
БОРИСЛАВ БЕШИРОВ 

ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ДОКЛАД: 

ОТНОСНО: Доклад по чл.16 от за организацията и реда за проверка на 
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Неделино. 

След проверка на подадените декларации за имущество и интереси на лицата по 
чл.1, ал.1 от ВП за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване 
на конфликт на интереси в общински съвет гр.Неделино, ПК по ЗПКОНПИ, установи: 

1. Няма неподадени Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие 
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от лица. Няма 
подадени Декларации по чл.35, ал.1 т.З от Закона за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобитото имущество. 

2. Няма неподадени Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие 
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от лица. Няма 
подадени Декларации по чл.35, ал.1 т.4 от Закона за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобитото имущество. 

В резултата на извършената проверка се установи, че в сроковте за подаване на 
Декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ няма неподадени декларации за 2018г., 
от лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 от Вътрешните правила за организация и реда за 
извършване на конфликт на интереси в Общински съвет Неделино. 
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