До Председателя на
Общински съвет –Болярово

Д О К Л АД
по чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за извършване
на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/
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 като комисия по чл.12,
ал.1 НУРИПДУКИ
Днес, 30.12.2019 г., постоянната 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 в състав –
Йордан Трифонов Трифонов - председател, Златина Николаева Петкова – член и
Стоянка Борисова Гръкова- член, проведе заседание, на което бе извършена проверка
относно това подадени ли са в едномесечния срок от полагане на клетва /до
05.12.2019г./ декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ и за
имущество и интереси

по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, от избраните на изборите за

общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г. кметове на кметства в
общината, а именно :
1. Димитър Стоянов Димитров – кмет на кметство – село Стефан Караджово
2. Марчо Тодоров Добрев - кмет на кметство – село Мамарчево
3. Христо Димитров Христов – кмет на община Болярово
като лица, заемащи длъжност по §2, ал.1, т.5 от Допълнителните разпоредби на
ЗПКОНПИ.
Комисията провери и съответствието на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от
ЗПКОНПИ, във връзка с чл.41, ал.1 от ЗМСМА.

I.

ФАКТИЧЕСКА ЧАСТ :

Комисията намери, че посочените по – горе избрани и положили клетва кметове
на кметства в Община Болярово , като лица в §2, ал.1, т.5 от ДР на ЗПКОНПИ са
задължени да подадат декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 ЗПКОНПИ.
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Същите са положили клетва на 05.11.2019 г. и са подали декларациите си както
следва :
1. Христо Димитров Христов – по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ с вх. №
1/02.12.2019 г.
2. Димитър Стоянов Димитров - по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх.
2/02.12.2019 г.,
3. Марчо Тодоров Добрев - по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. 3/04.12.2019 г.
Комисията прегледа регистъра на декларациите по ЗПКОНПИ, а също
разполагаше с подадените декларациите на хартиен носител. Подадените декларации
са съгласно утвърдените от комисията образци /за декларацията по чл.35, ал.1, т.1 от
ЗПКОНПИ/ и по образеца на

КПКОНПИ /за декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от

ЗПКОНПИ/.
Декларациите са подадени съгласно изискванията на 35, ал.5 от ЗПКОНПИ, на
хартиен носител, регистрирани са и се съхраняват в Общински съвет - Болярово.
Алтернативно и ако е налице такъв факт –
Преизбраните кметове на кметства село Стефан Караджово и село Мамарчево,
съответно – Димитър Стоянов Димитров и Марчо Тодоров Добрев, които са
изпълнявали тази длъжност и през мандата 2015 – 2019г. с нарочни заявления във
връзка със задължението си за подаване на декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ са
заявили, че се позовават на встъпителната си декларация от 2018г. за кмета на с.
Мамарчево и от 2019 г. за кмета на с. Ст. Караджово и няма да подават нова за новия
мандат, което е допустимо. Същите ще следва да подадат годишна декларация за
имущество и интереси за цялата 2019г. до 15 май 2020г.
С оглед проверката на достоверността на декларираните факти в декларацията за
несъвместимост в изпълнение на чл.16, ал.1 от НОРИПДУКИ, във връзка с
изискванията по чл.41 ал.1 от ЗМСМА комисията извърши справки в Търговския
регистър на Агенция по вписвания, както и в регистъра на кооперациите за всеки един
от кметовете на кметства.
Комисията

констатира,

че

декларираните

факти

в

декларацията

за

несъвместимост са достоверни.
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II.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ :

Въз основа на установеното във фактическата част и в изпълнение на чл.3, ал.8 и
чл.16, ал.1 от НОРИПДУКИ и

Вътрешните правила за организацията и реда за

проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет–
Болярово, постоянната комисия УСТАНОВИ :
1. Кметовете на кметства на територията на общината, а именно –
Димитър Стоянов Димитров – кмет на кметство – село Стефан Караджово
Марчо Тодоров Добрев - кмет на кметство – село Мамарчево
са подали в предвидените в ЗПКОНПИ срокове – един месец от датата на
полагане на клетва декларациите си по чл.35, ал.1, т.1 /т.2/ от ЗПКОНПИ.
2. Кмет на община Болярово - Христо Димитров Христов
е подал в предвидените в ЗПКОНПИ срокове – един месец от датата на
полагане на клетва декларациите си по чл.35, ал.1, т.1 /т.2/ от ЗПКОНПИ.
3. Декларираните в декларацията по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ факти по
чл.41, ал.1 от ЗМСМА са достоверни.
Докладът е приет с протоколно решение на заседание на постоянната комисия в
едномесечен срок от изтичане на срока за подаване на декларациите по чл.35, ал.1, т.1
и т.2 от ЗПКОНПИ и се предоставя на вниманието на председателя на Общинския
съвет.
ПОДПИСИ : 1……/п/………... /председател/
2……/п/…….…../член/
3……/п/……….. /член/
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