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О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Протокол от заседание  

Проведено на 08.04.2015 г. 

 

Днес, 08 април (сряда) 2015 г., на основание  чл.7, ал.2 от Правилата за 

организация на дейността и задачите на Областен обществен съвет за 

противодействие на корупцията в област с административен център Велико 

Търново и с цел осъществяването на ефективна дейност по превенция и 

недопускане конфликт на интереси при функционирането на държавната 

администрация и органите на местното самоуправление, от 10.00 часа в Гербова 

зала на Областна администрация – Велико Търново се проведе обучителен 

семинар по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси, Националното сдружение на общините в Република България и 

Областен управител на Област Велико Търново. 

В обучението взеха участие доц. д-р Любомира Попова – Заместник 

Председател на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията и заместник областен управител на област Велико Търново; г-н 

Николай Петров – зам. областен управител на област Велико Търново; г-жа Петя 

Райкова - Секретар на Обществения съвет; членовете на Областен обществен 

съвет за противодействие на корупцията – Велико Търново; г-жа Гинка 

Чавдарова – изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в 

Република България; членовете на КПУКИ г-н Николай Николов, г-н Паскал 

Бояджийски.  В изпълнение на споразумението на Комисията и Националното 

сдружение на общините в Република България в обучението участваха и 

председатели на постоянни комисии за конфликт на интереси към общинските 

съвети председателите на постоянните комисии за конфликт на интереси към 

общинските съвети в областите Велико Търново, Ловеч, Габрово и Плевен. 

Г-жа Любомира Попова откри семинара, като приветства  от свое име и от 

името на областния управител -  проф. д-р Пенчо Пенчев  присъстващите с 

думите добре дошли и представи на кратко дневния ред: 

1. Законово определение на и понятие за конфликт на интереси. 

Разграничаване от корупцията. Забрани по Глава II и Глава V от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Дискусия. 

2. Режим на декларациите по Глава III от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси, задължени лица, срокове за подаване, 

съдържание, последици при неподаване. Дискусия. 

3. Процедура за установяване и санкциониране конфликт на интереси. 

Дискусия. 

Думата бе дадена на г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на 

Национално сдружение на общините в Република България, която също 

приветства с добре дошли и благодари сърдечно на присъстващите за 

откликването на отправената покана. Тя сподели за подписаното споразумение за 
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сътрудничество с  Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси, с цел осъществяване на сътрудничество и  обмен на информация за 

добри общински практики, казуси, идеи  и проблеми по прилагането на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси т.к закона е 

„чувствителен“ и за да бъдат избегнати проблемите в бъдеще. Предвид 

предстоящите нови местни избори Национално сдружение на общините и 

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са се 

договорили и за нови срещи  и разяснителни кампании с новоизбраните  кметове 

на общините и населените места и новите местни комисии цел предотвратяване 

на конфликт на интереси. 

Любомира Попова благодари на г-жа Чавдарова и прикани г-н Николай 

Николов, вр. и.д. председател на КПУКИ да премине към същността на модула.  

Николай Николов благодари на проф. Пенчо Пенчев, за осъществяването 

на този семинар. Той сподели, че целта на семинара е да представи основните 

моменти от действащото законодателство за конфликт на интереси и дейността 

на Комисията. Той подчера, че този семинар е за лицата, прилагащи ЗПУКИ на 

регионално ниво, за лицата в местното самоуправление, както и за  

представители на териториалните държавни структури в същия регион.  

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

действа от 01.01.2009 година.  Конфликти на интереси възникват най-често във 

връзка с упражнени правомощия в интерес на роднини на овластения или 

търговски дружества, в чиито капитал участва той или неговите роднини. Това са 

двата типични случая на свързани лица, съгласно разпоредбите на закона. Закона 

обхваща 120 000 служители, заемащи публична длъжност. 

Дискусията ни  днес се  центрирана около три основни теми: законово 

определение, понятие за конфликт на интереси и забрани по Глава II и Глава V от 

ЗПУКИ; режим на декларациите по Глава III от Закона и процедурите за 

установяване и санкциониране конфликта на интерес.   

Последва разискване типичните случаи на конфликт на интереси в 

държавната администрация според практиката на КПУКИ,  възможностите за 

подобряване на взаимодействието между комисията и органите на 

изпълнителната власт и местното самоуправление. 

Любомира Попова благодари на  г-н Николов и даде думата на г-н Паскал 

Бояджийски, член на КПУКИ. 

Паскал Бояжидйски обърна внимание на  режима на декларациите по  

Глава III от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 

задължените лица, сроковете за подаването им и последиците при неподаването.  

 

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ се подават от задължените лица и следва 

да се обявяват на интернет страницата на съответния орган при спазване на 

Закона за защита на личните данни. Много често декларациите  стават повод за 

подаване на сигнали до Комисията -  ако някой не е подал такава декларация; ако 

подаването не е в определения от закона срок и др. Неправилното попълване на 

декларациите е също нарушаване на закона и има своите последствия. 

Г-н Бояджийски сподели, че до Комисията има множество подадени 

сигнали и образувани над 200 /конкретно за 2014г./ производства. Образуваните 

пред Комисията производства, приключват с решения, с които се установява или 
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не се установява конфликт на интереси или с решения за прекратяване на 

административното производство. 

Бяха разгледани и дискутирани множество практически ситуации свързани 

със сроковете и изискванията за подаване на декларации, както и със 

съдържанието на сигналите за конфликт на интереси. 

Г-н Николай Петров закри срещата и пожела успешен ден на всички 

присъстващи. 

 

Срещата приключи в 13.30 часа. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. 

 

 

 

08 април 2015 г.  

Изготвил:                Секретар:  

 Анелия Недева                                Петя Райкова 

 

 

 
   ДОЦ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА 

    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН 

    СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

    НА КОРУПЦИЯТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И 

    ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ 

    ВЕЛИКО ТЪРНОВО 


