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З А П О В Е Д  

№ РД-20-16  

гр. Силистра, 23.04.2018 г. 

 

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 35, 

ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (ЗПКОНПИ),  

 

 У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

Образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – неразделна част 

от настоящата заповед, както следва: 

1. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за служителите на Областна 

администрация Силистра  -  Приложение  № 1; 

2. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за членовете на политическия кабинет на 

областния управител извън посочените в чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за служител за 

връзки с обществеността -  Приложение  № 2; 

3. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларираните 

обстоятелства за лицата по т. 1 и т. 2  от настоящата заповед - Приложение № 3. 

 Декларациите по чл. 35, ал . 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ се подават на хартиен и 

на електронен носител в сроковете съгласно чл. 36 и чл. 39 от ЗПКОНПИ. 

 Отговорността за попълване и подаване на декларациите е на задължените по 

закона лица.  

 На основание § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ да се води 

публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията на Закона 

за защита на личните данни.  

 Настоящата заповед и утвърдените с нея образци на декларации да се 

публикуват на интернет страницата на Областна администрация Силистра.   

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Главния секретар. 

 

 

 

 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

Областен управител на област Силистра 

 

 

 
 
  


