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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ РД-09-51 #3/ 13.04.2018 г. 

Гр. Мъглиж 

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  във връзка с  чл.15, ал.3 от  ЗМСМА и §2 ал.5 от ДР от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) в качеството на 

орган по назначаване по смисъла на §1, т.10 от ДР на ЗПКОНПИ 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Определям комисия  в състав: 

Председател: 

- Анелия Василева - Секретар на Община Мъглиж  

  Членове:  

- Зорница Светославова – главен юрисконсулт на Община Мъглиж 

- Валентин Димитров  -  главен експерт „ Стопански дейности” 

И резервни членове: 

- Капка Бакалова- директор не дирекция „ АОБФ” 

- Бистра Великова- главен специалист „ Човешки ресурси” 

 

   2. Комисията е с правомощия да осъществява проверките  на декларации по §2, ал.2 от ДР 

на ЗПКОНПИ и производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по 

§2, ал.1, както следва :  

- служители в общинска администрация – Мъглиж, с изключение на лицата, заемащи висша 

публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1 ЗПКОНПИ и кметовете на кметства, както и лицата, 

заемащи техническа длъжност, 

- представители на Община Мъглиж в органи на управление или контрол на търговски 

дружества с общинско участие в капитала, в случай, че договорът им за управление е подписан от 

кмета на общината, както и на юридически лица с нестопанска цел, 
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- управители и членове на органи на управление или контрол на общински предприятия, 

както и на юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на §1, т.5 от Закона за 

публичните финанси. 

   3. Проверките на декларациите и установяването на  конфликт на интереси за кметовете 

на кметства, се осъществява от постоянната комисия  при ОбС – Мъглиж . 

 4. Проверките на декларациите и производството за конфликт на интереси по отношение на 

лицата по т.2 се извършват по реда на наредба на Министерски съвет по §2, ал.6 от 

допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ. 

 5. След приключване на проверката на декларациите комисията представя на кмета на 

общината като орган по назначаване доклад с констатации, изводи и предложения. 

 6. След приключване на производството за конфликт на интереси комисията представя на 

кмета на общината като орган по назначаване мотивира доклад с приложен проект на решение за 

установяване или неустановяване на конфликт на интереси или прекратяване на съответното 

производство. 

          Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите служители за 

сведение и изпълнение. 

          Контролът по изпълнение на  заповедта ще  осъществявам лично. 

 

 

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 

Кмет на Община Мъглиж 

 

 

 

 

 


