
Общински съвет – Дряново     Вх.№0801-81/12.12.2019г 

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 

Долуподписаният, 

Д-Р КОСТАДИН ********* ЙОРДАНОВ 

(име, презиме и фамилия) 

в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност по чл.6 ал.1 т.32 от  

ЗПКОНПИ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК в Общински съвет - 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: Договор с Община Дряново за 

лекарски кабинет, находящ се в гр. Дряново, ул. „Шипка“ №164, ет.3 к-т 

3 1. 

 (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.34 ……… 

ал.5 (Нова - ДВ, бр.69 от 1999г, изм., бр.69 от 2003г, бр.69 от 2006г, доп., бр.63 

от 2007г, изм., бр.7 от 2018г, в сила от 1.12.2019г - бр.21 от 2018г.) 

Общинският съветник не може: 

1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на 

директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик 

или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на 

общинско предприятие; 

2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга 

държава – членка на Европейския съюз; 

3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, 

надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени 

договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски 

дружества с общинско участие или с общински предприятия. 

ал.6 (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В едномесечен срок от обявяването на 

изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема 

длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата  длъжност и 

уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската 

избирателна комисия. 

 

 

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. 

(2) Декларациите по ал.1 т.1 и 3 се подават пред органа по избора или 

назначаването, а декларациите по ал.1 т.2 и 4 – пред Комисията /Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество/. 

(3) Декларациите по ал.1 т.1 и 3 се подават по образец, утвърден от органа по 

избора или назначаването. 

(4) Декларациите по ал.1 т.2 и 4 се подават по образец, утвърден от Комисията. 

(5) Декларациите се подават на хартиен и на електронен носител. Декларация, 

подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е 

подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 



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. 

……… 

Чл.39. Лицата, заемащи висши публични длъжности, подават декларации 

по чл.35 ал.1 т. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпване на промяната.  

……… 

§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. 

 

 

Встъпителната декларация за имущество и интереси /по чл.35 ал.1 т.2/ 

се подава пред Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество в едномесечен срок, считано от датата на 

заемане на длъжността. 

За общинските съветници задължението възниква от 01.12.2019г, 

съгласно §68 от ПЗР на ЗПКОНПИ. Образецът на декларацията за имущество и 

интереси е публикуван в сайта на КПКОНПИ: 

http://caciaf.bg/pages/view/deklaracija-198/ 

 

 


