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ДОКЛАД
на комисията по чл. 11, ал. 1, т. 2, чл. 16,ал. 1 йчл. 23, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда
за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси
/НОРИПДУКИУ и във връзка с чл. 3, ал, 8, т. 1-9 от Вътрешните правила за организация и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Кубрат
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕБИ,
Днес, 20.05.2022 г., в изпълнение на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси
/НОРИПДУКИУ, на разпоредбите на чл. 3, ал. 8, т. 1-9 от Вътрешните правила за
организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси в община Кубрат, и в изпълнение на Ваша Заповед № 164 / 04.04.2022 г.,
Комисията за проверка на декларациите и установяване на конфликт в състав:
Председател:
Тюркян Татар-Ибрям - началник на отдел „ГРАО“ и
Вр. И. Д. Секретар на община, съгл. Заповед №50 от 01.02.2022
Членове:
Женифер Пойраз - зам.-кмет на община Кубрат
Мирослав Йорданов - зам.-кмет на община Кубрат
Д-р Елис Зайкърова - главен счетоводител
Цветалина Маринова - гл. специалист „УЧР“,
извърши проверка на подадените декларации за имущество и интереси на служителите от
община Кубрат, с оглед установяване наличието на неподадени в срок декларации по
чл. 35 от ЗПКОНПИ, при която. се констатира, че съгласно регистъра на подадените
декларации, всички служители на общинска администрация при Община Кубрат, за които
е задължително подаването на декларации по реда на § 2, ал. 1 от ЗПКОНПИ, са подали
изискуемите съгласно Закона декларации.
Проверката НЕ констатира неподадени в срок декларации за имущество и интереси
по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Всички декларации за имущество и интереси на
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