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Превантивна дейност

Други форми

5

– Проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на всички
17 министерства

1

– Проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на 73
администрации, които са посочили, че нямат такива, в Доклад
за състоянието ана администрацията за 2014 г.;
– Проверка относно спазване на срока за подадени декларации
от органи на местното самоуправление в новосъздадената
община Сърница;
– Изготвяне на практическо ръководство за спазване на режима
на декларациите по ЗПУКИ в местната власт като част от
наръчник за местното самоуправление, изготвен от НСОРБ.
– Изпратено циркулярно писмо до председателите на всички
265 Общински съвети, в което бе разяснена процедурата за
подаване на предвидените в ЗПУКИ декларации от избраните
кметове и общински съветници на произведените избори за
органи на местното самоуправление;
– На 25.11.2015 г. бе проведена Трета годишна среща-дискусия
на тема „Актуални въпроси по прилагането на ЗПУКИ“,
инициирана и организирана от КПУКИ, в която взеха участие
представители на постоянните комисии за конфликт на
интереси на НС и ВСС, магистрати, инспекторати на
министерства и др. административни органи, общински
съветници и НСОРБ;
– Стартира първи етап от проверката на сроковете за подаване
на декларациите по ЗПУКИ от новоизбраните кметове и
общински съветници за мандата 2015 – 2019 г., като КПУКИ
изиска от председателите на общинските съвети и постоянните
комисии за конфликт на интереси към общинските съвети на
всички 70 общини от областите Благоевград, Бургас, Варна,
Велико Търново, Видин и Враца да извършат проверка и
предоставят информация относно това дали новоизбраните
общински съветници и кметове са изпълнили задълженията си
за подаване на декларации.
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