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ОТНОСНО: Определяне на служителите от Общинска администрация-Дряново по 
чл.4 ал.5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси (вх.№0800-
44/02.11.2018г)  
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

На свое заседание, проведено на 05.11.2018г, ПК”ФИПКОП”, ПК”УТСГВСЕ”, ПК 

„ОбАОбРСКИ”, ПК”ОКМДСТ” и ПК”ЗСДЖН” разгледаха материала. След проведеното 

обсъждане и гласуване, Комисиите приеха следното СТАНОВИЩЕ: Комисиите 

подкрепят проекта за решение с направеното предложение за определяне на 

служителите от Общинска администрация-Дряново по чл.4 ал.5 от НОРИПДУКИ, а 

именно: Мирослава Лилова – секретар на Община Дряново и Радослава Вълкова – ст. 

експерт към ОбС в Дирекция АПИОВО. Постоянните комисии предлагат на Общински 

съвет – Дряново да приеме следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.4 ал.5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет 

– Дряново РЕШИ: 

1. Право на достъп до Декларациите по чл.35 ал.1 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

които се подават до Постоянната комисия по ЗПКОНПИ към ОбС-Дряново, имат 

следните служители на Общинска администрация-Дряново: 

1.1. Мирослава ******* Лилова – секретар на Община Дряново; 

1.2. Радослава ******* Вълкова – ст. експерт към ОбС в Дирекция АПИОВО. 

2. Възлага на лицата по т.1 приемането, съхраняването на декларациите, 

обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, 

въвеждането и обработването на данни в регистъра, публикуването на информация в 

него, извършването на проверките на декларациите и по установяване на конфликт 

на интереси, при спазване разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на 

интереси и Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации 

и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново. 
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