ПРОТОКОЛ
№2
Днес, 29 ноември 2019 г., в заседателната зала на Общински съвет-Кнежа се
проведе заседание на ПК по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и жалби.
На заседанието присъстваха: Величко Андреев, Андрей Беленски, Юли Горнишки,
Иван Дановски и Росен Пещенски.
Комисията започна работа в 1630 часа, ръководена от г-н Величко Андреев –
председател на комисията.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Величко Андреев разясни на присъстващите, че на заседание на ПК по етика
проведено на 23 април 2018 г. са утвърдени Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от
Закона за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество. Това заседание е проведено на основание чл.35, ал.3 от ЗПКОНПИ.
Във връзка със синхронизиране със законодателството на Република България,
конкретно със Закона за защита на личните данни, е необходимо Декларациите да
бъдат изменени, като в тях бъде добавено и поле за даване на СЪГЛАСИЕ по чл. 4, т.
11 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Синхронизиране със законодателството на Република България е необходимо и във
връзка с разпоредбата на чл.34, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местаната
администрация, която гласи, че общинският съветник не може:
1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на
директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или
ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско
предприятие;
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2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга
държава – членка на Европейския съюз;
3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен,
надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с
общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско
участие или с общински предприятия.
Г-н Величко Андреев поясни, че тази разпоредба ще влезе в сила на 1.12.2019 г.
Г-н Величко Андреев обърна внимание, че за да са съобразени Декларациите с
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.,
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни, те
трябва да се допълнят.
Той предложи декларациите да бъдат допълнени, като се добави и поле за даване
на СЪГЛАСИЕ по чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Гласували: „За“ - 5; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.

След изчерпване на материалите г-н Величко Андреев –председател на
комисията закри заседанието в 1650 часа.

Протоколчик:
/Галина Божилова/

Председател:
/ Величко Андреев /
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество
Подписаният(ната) ................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ...................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
Дата:

Декларатор:

СЪГЛАСИЕ
по чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
Подписаният(ната) ................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ....................................................
..................................................................................................................................................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

Давам съгласието си подадената от мен пред Комисията по етика, конфликт
на интереси, нормативна уредба и жалби декларация по Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и съдържащите се в
нея лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 да бъдат разкривани пред
трети лица при публичното обявяване на декларацията в интернет страницата на
Община Кнежа, съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
Дата:

Декларатор:

Утвърдена съгласно Протокол №2/29.11.2019 г. на Комисията по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби

Страница 3 от 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество
Подписаният(ната) ................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ...................................................
.......................................................................................................................................................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................…………………………………………………………………………………
Дата:

Декларатор:

СЪГЛАСИЕ
по чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
Подписаният(ната) ................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ....................................................
..................................................................................................................................................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

Давам съгласието си подадената от мен пред Комисията по етика, конфликт
на интереси, нормативна уредба и жалби декларация по Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и съдържащите се в
нея лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 да бъдат разкривани пред
трети лица при публичното обявяване на декларацията в интернет страницата на
Община Кнежа, съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
Дата:
Декларатор:
Утвърдена съгласно Протокол №2/29.11.2019 г. на Комисията по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби
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