СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА
НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на
проверката на декларациите и за установяване на
конфликт на интереси на лицата, посочени в §2 ал.1 от
Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ
от общинските съветници от
Столичния общински съвет

1.В чл.2 да се предвиди възможността, когато орган по избора се явява
Общински съвет, в случая Столичен общински съвет, да не се избира
нарочна комисия от служители, която да прави проверка на декларациите,
да установява конфликта на интереси и др. правомощия по Закона, а тази
дейност да се извършва от ИЗБРАНАТА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ОТ
СОС по Закона.
МОТИВИ:
-Това е наложително, когато съответния ОС не разполага със
служители , от чиито състав следва да се избере такава комисия. Такъв е
случая със Столичен общински съвет.
- От друга
страна, считаме за нецелесъобразно обикновени
служители, без наличие на подготовка и компетентност, да проверяват
лица, избрани след конкурси, които управляват и контролират дружества и
предприятия с общински капитал. Редно е Общинският съвет, който е
избрал тези органи за управление и контрол, да носи отговорност и за
тяхната проверка и съвместимост със Закона. Четейки буквално текстовете
на Закона постоянната комисия би следвало да се занимава с ограничен
кръг лица от посочените в §2 ал.1- кметовете на кметства, а комисията от
служители- с много по-голям кръг от субектите. В конкретния случай със
СОС 32-ма са кметовете на кметства, а останалите субекти по §2 ал.1 са
128 души.
- От трета страна, на СОС ще се спести разходване на средства,
персонал и техническо оборудване тъй като и постоянната комисия
избрана от СОС и комисията от служители ще извършват една и съща
дейност но по отношение на различни категории лица. Но и двете следва
да поддържат регистри, да имат подпомагащ персонал за воденето на тези

регистри, техническата им обработка и качване на декларациите на
съответния сайт, техническата му поддръжка и др.
2. Не следва комисията от служители по чл.2 ал.2 да бъде обвързана
със срок на действие – ТРИ години, а срокът би следвало да бъде ЧЕТИРИ
години, колкото е мандата на съответния общински съвет.
Не следва да се фиксира броя на членовете на комисията, както и да
се определят, че те са редовни и резервни. Ще бъде практически по-добре
да се посочи минимален брой, например 7 души, с оглед на това, че
натовареността е различна в различните случаи. Що се отнася до това дали
членовете и да са постоянни и/или резервни, това ще затрудни органа по
издаване и налагане на наказателните постановления, който при всеки
случай на съдебно обжалване ще трябва да доказва вида и законността на
комисията, която се е произнасяла по конкретния случай на наказване
поради което това деление също трябва да отпадне.
3.За процедурата за установяване на конфликт на интереси
чл.12 от Наредбата предложенията ни са следните:

по

- Не следва да се да се приема предложението да се образува НОВА
КОМИСИЯ в състав от трима членове. Считаме, че комисията по чл.2
трябва да извършва и тази дейност по изложените по-горе съображения, а
когато орган по избора е общински съвет- от избраната от него
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ.
МОТИВИ: Ненужно се усложнява процедурата като се определя нов
състав и брой на членовете на комисията по чл.12, защото както посочихме
по-горе това води до нова бюрокрация, нови регистри, персонал, който да
обслужва тези регистри и новата комисия и т.н, респ. създаване на правила
за работа на тази комисия и др.
При съдебно обжалване на писмения акт, с който ще приключи
проверката на комисията, ще бъде изключително трудно да се установи
коя е тази комисия/ предвид и другите предвидени и създадени по Закона/,
дали и доколко съставът и е законен и т.н. което ще създаде предпоставки
за оборване на наложената глоба.
4. Следва по ясно и конкретно да се дефинират правомощията на
комисиите при проверка на декларациите и при установяване конфликт на
интереси, в отношенията им с трети лица, от които следва да се съберат
данни и доказателства.

5. Като цяло считаме, че следва да се инициира и законодателна
промяна, в която изрично да се посочи, че ако ОРГАНЪТ ПО
ИЗБОРА/НАЗНАЧЕНИЕТО е ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, то постоянната
комисия, която той избира би следвало да извършва всички действия и
проверки по Закона за кръга от лицата, посочени в §2, в това число и
издаването на актовете за налагане на наказания по реда на закона следва
да се осъществява от комисията, а не от лицето, което представлява органа
по избора/назначаването, т.е. председателя на общинския съвет.
В този смисъл е утвърдената практика до момента, натрупана при
прилагането на аналогичните закони, предшестващи ЗПКОНПИ.

