ПРОТОКОЛ
От заседание на Постоянна комисия по нормативна уредба, обществен ред и
сигурност за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество и устройство на територията при Общински съвет –
Болярово

Днес 30.12.2019 г. в кабинета на Председателя на Общински съвет – Болярово се
проведе заседание на Постоянна комисия по нормативна уредба, обществен ред и
сигурност за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество и устройство на територията
На заседанието присъстваха: Йордан Трифонов Трифонов- председател, Златина
Николаева Петкова – член и Стоянка Борисова Гръкова- член
Отсъстващи: няма
Председателят на комисията Йордан Трифонов откри заседанието със следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проверка на подадени Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ
2. Вписване на Декларациите в регистър.
3. Одобряване на Доклад от комисията.

По т. 1 от Дневния ред: В указания срок в деловодството на ОбС - Болярово са
входирани 14 броя запечатани пликове- 11 от общинските съветници и 2 от кметовете
на кметства и 1 от кмет на община. След изтичане срока за подаване на Декларации по
чл. 35, ал. 1, т. 1, и т. 2 от ЗПКОНПИ НЯМА постъпили коригиращи Декларации.
Комисията пристъпи към отваряне и запознаване със съдържанието на пликовете по
реда на тяхното входиране. След запознаване с декларациите комисията заключи:
Всички единадесет общински съветника, двамата кметове на кметства и кмет на
община са подали в срок Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 . По т.2 общинските
съветници са изпратили декларациите до КПКОНПИ, двамата кметове на кметства са
подали нарочно заявление, че няма да подават встъпителна декларации, а се уповават
на предходно подадени от тях. Намерените в пликовете Декларации отговарят на
реквизитите, посочени в ЗПКОНПИ.

По т. 2 от Дневния ред: Комисията констатира, че подадените Декларации са
описани в регистър, който ще бъде публикуван в срок на официалния сайт на община
Болярово в раздел Общински съвет.

Комисията РЕШИ:
1. Декларациите ще се съхраняват в метална каса.
2. Касата се заключва в присъствието на членовете на комисията с ключ, който се

съхранява при председателя на комисията.
3. Касата може да бъде отваряна само на следващо заседание на постоянната

комисия при наличието на кворум и при необходимост.
4. Декларациите ще бъдат публикувани на сайта на общината

По т. 3 от Дневния ред: Комисията прие Доклад, който е неразделна част от този
протокол.
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.

ПОДПИСИ : 1………/п/……... /председател/
2……/п/…….…../член/
3……/п/……….. /член/

1.

