Дейност по установяване на конфликт на интереси
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Други форми

Започна първи етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в общинските
администрации. В края на месец март 2017 г. КПУКИ изиска от кметовете на 90 общини от областите Благоевград,
Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали и Кюстендил да изпратят копия от регистрите
на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Заедно с това бе
обърнато внимание на всички общини, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет
страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение по ЗПУКИ
КПУКИ извърши проверка на сроковете за подаване на декларации по Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от избраните на частични или нови избори, проведени през март, юни, октомври, ноември и
декември 2016 г., кметове на общини, кметове на кметства, кмет на район и общински съветници. Проверката обхвана
81 лица, заемащи изборни публични длъжности в местното самоуправление. Образувани са три
административнонаказателни производства.
Създадена рубрика и изпратена методическа информация за 3-месечния информационен бюлетин на НСОРБ на тема:
„Условия и ред за подаване на декларация по ЗПУКИ по конкретен повод“.
Изпратени писма до Президента на Република България и министър-председателя във връзка с необходимостта от
подаване в срок на декларациите по ЗПУКИ от служебните министри и лицата, заемащи публична длъжност в
администрацията на Президента, съответно от новоназначени заместник-министри, областни и заместник областни
управители и други задължени лица.
Завърши първи етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в 98 общински
администрации и 5 администрации на райони. Установено бе, че във всички 98 общини и съответните райони се
поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.
Започнаха втори и трети етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в
общинските администрации. КПУКИ изиска от кметовете на 167 общини от областите Ловеч, Монтана, Пазарджик,
Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и
Ямбол, както и от кметовете на райони в Пловдив и София да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ
на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Заедно с това бе обърнато внимание на всички
общини и райони, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за
необходимостта от изпълнение на това задължение по ЗПУКИ.
Изпратени писма до председателя на Народното събрание и министър-председателя във връзка с необходимостта от
подаване в срок на декларациите по ЗПУКИ от народните представители, министър-председателя, министрите,
заместник-министрите, областните и заместник-областните управители и ръководителите на органи на изпълнителната
власт.
КПУКИ извърши проверка на сроковете на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лица, заемащи публична длъжност в
мандата на служебното правителство. Установено бе, че 10 лица заемащи публична длъжност, в това число заместникминистри, областни управители, заместник областни управители и други, не са подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ в
законния срок. В резултат на проверката са образувани пет административнонаказателни производства.
Проверка установи, че президентът и вицепрезидентът, народните представители, министър-председателят, заместник
министър-председателите и министрите са подали в срок декларациите по ЗПУКИ.
Изпратена методическа информация за информационния бюлетин на НСОРБ на тема: „Гласуването в частен интерес
като основание за конфликт на интереси в местното самоуправление“.
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Започнаха четвърти, пети и шести етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на
служителите в централни и териториални органи на изпълнителната власт. КПУКИ изиска от кметовете на 301
административни органа да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична
длъжност в съответните администрации. Заедно с това бе обърнато внимание на ръководителите на тези органи, в
които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на Интернет страниците, за необходимостта от
изпълнение на това задължение.
Завършиха втори, трети и четвърти етапи от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на
служителите в 167 общински администрации и 30 администрации на райони, както и в 130 централни и териториални
органи на изпълнителната власт. Установено бе, че във всички администрации се поддържат регистри на декларациите
по ЗПУКИ.
Обобщените данни за четирите етапи от кампанията по проверка на обявяването на декларациите по ЗПУКИ за
служителите по администрации сочат, че преди започване на кампанията от общо 431 администрации са обявени
напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 126 администрации (29%). След приключване на
четвъртия етап от проверката, от общо проверени 431 администрации, пълно или частично са обявени декларациите на
354 администрации – 82 %, а не са обявени в 77.
При извършена проверка от КПУКИ се установи, че 5 лица, заемащи публична длъжност (четири заместник-министри и
един заместник-областен управител), назначени от настоящото правителство, не са подали декларации по чл. 12, т. 3 от
ЗПУКИ в законния срок. Образувани са пет административнонаказателни производства.
КПУКИ извърши проверка на сроковете за подаване на декларации по Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от избрани на проведените през април и юли частични избори кметове на общини и кметства.
Проверката обхвана 8 лица, заемащи изборни публични длъжности в местното самоуправление и установи, че всички
декларации са подадени в срок.
Изпратена методическа информация за информационния бюлетин на НСОРБ на тема: „Предотвратяване на конфликт на

