
Общински съвет – Дряново    Вх.№1000-48/12.12.2019г 

ПК по ЗПКОНПИ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл.35 ал.1 т.1  

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

Долуподписаната, 

ДЕТЕЛИНА ******** КЬОСОВА, 

(име, презиме и фамилия) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност  по §2 ал.1 т.5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ и чл.1 ал.1 т.1 от Вътрешните правила 

за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на 

конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново 

КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВА ЛИВАДА, община Дряново 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Не заемам/Заемам       друга длъжност, която съгласно Конституцията или 

закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.  

(Невярното се зачертава) 

2. Не извършвам/Извършвам       дейност, която съгласно Конституцията или 

закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.  

(Невярното се зачертава) 

Наличната несъвместимост се състои в: -----------------------------------------------  

 (При наличие на несъвместимост, същата се описва) 

Информиран/а съм по смисъла на чл.36 ал.3 от ЗПКОНПИ, че при наличие 

на несъвместимост съм длъжен/а в едномесечен срок от подаване на настоящата 

декларация да предприема необходимите действия за отстраняване на 

несъвместимостта и да представя доказателства за това.  

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 12.12.2019г    ДЕКЛАРАТОР: …………… /П/………………… 

(подпис) 

  



От Закона за местното самоуправление и местната администрация  

Чл.41. (Изм. и доп. - ДВ, бр.65 от 1995г., бр. 69 от 1999г., бр.69 от 2003г., изм., 

бр.69 от 2006г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.108 от 2008г.) Кметовете на общини, на 

райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и 

на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по 

смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи 

в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, 

търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, 

управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за 

времето на мандата им. 

(2) (Отм. - ДВ, бр.61 от 2007г.).  

(3) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от 

приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за 

кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал.1, предприема 

необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването 

му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на 

общинския съвет и общинската избирателна комисия. 

(4) Заместник-кметовете на общини и на райони, кметските наместници и 

секретарите на общини при назначаването им на съответната длъжност 

представят декларация, удостоверяваща изискванията по ал.1. 

 

От Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински 

съвет – Дряново 

Чл.1. /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на 

проверка на декларациите по чл.35 ал.1 т.1-4 от Закона за противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за 

установяване на конфликт на интереси на следните лица: 

1. Кметовете на кметства в Община Дряново. 

2. Представители на Община Дряново в органите на управление или контрол 

на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица 

с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6 ал.1 от ЗПКОНПИ и са 

избрани с решение на Общински  съвет – Дряново. 

3. Управителите и членовете на органите на управление или контрол на 

общински предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни 

организации по смисъла на §1 т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

публичните финанси, които не попадат в обхвата на чл.6 ал.1 от ЗПКОНПИ и са  

избрани с решение на Общински съвет – Дряново. 

……… 

Чл.10. /1/ Лицата по чл.1 ал.1 т.1-3 подават декларациите по чл.35 ал.1 от 

ЗПКОНПИ пред комисията в определените в закона срокове.  

/2/ Всички декларации се подават на хартиен и електронен носител.  

/3/ Декларациите по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 се подават по образците, утвърдени от 

комисията. Декларациите по чл.35 ал.1 т.2 и т.4 се подават по образците, 

утвърдени от КПКОНПИ. 



……… 

 

От Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

Глава пета ДЕКЛАРАЦИИ, Раздел І - Задължение за деклариране 

Чл.35. (1) Лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, 

задължени по Закона за съдебната власт, подават следните декларации:  

1. декларация за несъвместимост; 

2. декларация за имущество и интереси; 

3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т.1;  

4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т.2 в 

частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване  на 

задължения и кредити. 

……… 

Чл.36. (1) При заемането на висша публична длъжност, за която с Конституцията 

или със закон са установени несъвместимости, лицето подава пред органа по 

избора или назначаването или пред съответната комисия за лице по чл.72 ал.2 

т.1 и 3 декларация за несъвместимост в едномесечен срок от заемането на 

длъжността. 

(2) При промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по този 

закон, не подава нова декларация за несъвместимост, освен ако за новата 

длъжност са предвидени различни несъвместимости. 

(3) Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в 

едномесечен срок от подаване на декларацията да предприеме необходимите 

действия за отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за 

това пред органа по избора или назначаването. 

(4) В случай че лицето не предприеме действия за отстраняване на 

несъвместимостта в срока по ал.3, органът по избора или назначаването 

предприема действия за прекратяване на правоотношението.  

(5) Когато в специален закон е предвидено задължение за подаване на 

декларация за несъвместимост от съответните лица преди възникване на 

трудовото или служебното правоотношение, същите лица не подават 

допълнителна декларация за несъвместимост след възникване на 

правоотношението. 

……… 

§1 т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ: 

„Несъвместимост" е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, 

която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението на 

лицето като заемащо висша публична длъжност. 

§ 2. (1) Разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета се прилагат съответно 

за: 

……… 

5. кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общините;  

……… 

(2) Лицата по ал. 1 подават декларациите по чл. 35, ал. 1 в сроковете по чл. 36, 

ал. 1 и по чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 пред органа по избора или назначаването, с 

изключение на кметовете на кметства, които подават декларации пред постоянна 

комисия на съответния общински съвет. 


