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Други форми

Стартира вторият етап от проверката на сроковете за подаване на декларациите по ЗПУКИ от новоизбраните кметове и
общински съветници за мандата 2011 - 2015 г., като КПУКИ изиска от председателите на общинските съвети и постоянните
комисии за конфликт на интереси към общинските съвети на 74 общини от областите Габрово, Добрич, Кърджали,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник и Плевен да извършат проверка и предоставят информация относно това
дали новоизбраните общински съветници и кметове са изпълнили задълженията си за подаване на декларации.
Приключи първият етап от проверката на сроковете за подаване на декларации по ЗПУКИ от новоизбраните кметове и
общински съветници за мандата 2015-2019 г. и поддържане на регистрите на подадените декларации в 75 общини. През
приключилия етап бяха проверени 857 кметове на общини, райони и кметства и 1417 общински съветници. В резултат на
проверката са образувани 106 административнонаказателни производства за неподадени в срок декларации.
КПУКИ започна третия етап на проверката на сроковете за подаване на декларациите по ЗПУКИ от новоизбраните кметове и
общински съветници за мандата 2011 - 2015 г., като изиска от председателите на общинските съвети и постоянни комисии на
всички 90 общини от областите Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-област, София-град, Стара Загора и
Търговище да извършат проверка и предоставят информация относно това дали новоизбраните общински съветници и
кметове на общини, кметства и райони са подали в предвидените от ЗПУКИ срокове декларациите по чл. 12, т. 1 и т. 2 от
ЗПУКИ. Комисията стартира проверката за спазване на задължението за водене на регистри на декларациите по ЗПУКИ във
всички 90 общини от посочените области.
КПУКИ инициира съвместно с Фондация „Програма Достъп до информация“ официално запитване за становище по
приложението на чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ до Комисията за защита на личните данни относно публикуването на декларациите
по чл. 12 от ЗПУКИ на сайтовете на съответните органи.
На 24.06.2016 г. КЗЛД прие становище по питане с рег. № П-3651/12.05.2016 г., което предстои да се прилага от КПУКИ и
всички държавни органи със задължения за публикуване на декларации по ЗПУКИ.
Приключи вторият етап от проверката на сроковете за подаване на декларации по ЗПУКИ от новоизбраните кметове и
общински съветници за мандата 2015-2019 г., който обхвана 74 общини от областите Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник и Плевен. През приключилия етап бяха проверени 1111 кметове на общини, райони и
кметства и 1452 общински съветници. В резултат на проверката са образувани 7 административнонаказателни производства
за неподадени в срок декларации.
КПУКИ провери и водените от постоянните комисии към общинските съвети регистри на декларациите и констатира, че се
поддържат във всички проверени общини.
КПУКИ започна четвъртия, последен етап на проверката на сроковете за подаване на декларациите по ЗПУКИ, като изиска от
председателите на общинските съвети и постоянни комисии на всички 21 общини от областите Шумен, Хасково и Ямбол да
извършат проверка и предоставят информация относно това дали новоизбраните общински съветници и кметове на общини,
кметства и райони са подали в предвидените от ЗПУКИ срокове декларациите по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ.
Комисията започна проверка на 15 органа на изпълнителната власт, в които според Доклада за състоянието на
администрацията за 2015 г. на Министерския съвет, не са спазени срокове за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ.
Проверяват се регистрите на декларациите по ЗПУКИ на 35 органа на изпълнителната власт, които според Доклада за
състоянието на администрацията за 2015 г. на Министерския съвет са посочили, че не поддържат такива.
КПУКИ изготви Анализ относно приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Анализът на приложимата правна уредба на конфликта на интереси е придружен и с предложения de lege ferenda, основани
на досегашната практика на КПУКИ.
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Други форми

Приключи кампанията за проверка на сроковете за подаване на декларациите по ЗПУКИ от избраните през м. октомври 2015
г. общински съветници и кметове. В хода на проверката бяха проверени сроковете за подаване на декларациите от всички
265 кметове на общини, 35 кметове на райони, 3213 кметове на кметства и 5189 общински съветници или общо 8702 лица,
заемащи публична длъжност в 265-те общини на Република България. В резултат на проверката са образувани 164
административнонаказателни производства по отношение на установени нарушения, извършени от по-малко от 2% от
проверените лица. КПУКИ приключи окончателно и проверката на водените от постоянните комисии към общинските съвети
регистри на подадените декларации по ЗПУКИ от новоизбраните съветници и кметове, като констатира, че във всяка от 265-те
общини такива регистри се поддържат.
Окончателно завърши и проверката на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на 35 органа на изпълнителната власт, които
според Доклада за състоянието на администрацията за 2015 г. на Министерския съвет са посочили, че не поддържат такива.
Установи се, че всяка от съответните администрации води регистър.
Комисията приключи проверката на 17 органа на изпълнителната власт, в които според Доклада за състоянието на
администрацията за 2015 г. лица, заемащи публична длъжност, не са подали декларации по ЗПУКИ и не констатира
нарушения.
На 17.11.2016 г. по инициатива на КПУКИ се проведе IV годишна среща на държавните органи, прилагащи ЗПУКИ.
Комисията извърши проверка на сроковете за подаване на декларациите от всички избрани на частични или нови избори,
проведени на 13.03 и 05.06.2016 г., 29 кметове на кметства, при което бе образувано едно административнонаказателно
производство.

