РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ
№84
гр. София, 10.07.2012 г.
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:
Председател: Филип Златанов
Членове:

Паскал Бояджийски
Сабрие Сапунджиева

При участието на стенографа Р. Н. като изслуша доклада на дирекция „Правна” по
сигнал с рег. №С-5/03.01.2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 23 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси (ЗПУКИ), образувано въз основа на сигнал подаден от Г. Г. К.
Сигналът е против С. М. Б.-П., с ЕГН ***, в качеството й на председател на С. до м. юни
2011 г. Същият е заведен с рег. №С-5/03.01.2012 г.
В сигнала се твърди, че С. М. Б.-П., в качеството си на председател на С. е
сключвала договори със Застрахователно дружество „Е.“ АД, с които е извършила
имуществено застраховане на моторни превозни средства и недвижими имоти,
собственост на С., чрез посредничеството на свързани с нея лица по смисъла на §1, т. 1 от
ЗПУКИ.
Към сигнала са приложени следните доказателства: Справка от интернет страницата
на ТР за „И.“ ЕООД; Заповед за назначаване №КВ-77/28.06.2011 г. на Г. К.; Заверени
копия на застрахователни полици, сключени между С. и ЗД „Е.“ АД - 27 броя, както
следва: през 2009 г. – 11 броя, през 2010 г. – 15 броя и през 2011 г. – един брой; Протокол
№РД-10-39/26.10.2009 г., ведно с оферта от ЗД „Е.“ АД от 06.10.2009 г.; Протокол №РД10-28/12.07.2010 г., ведно с оферта от ЗД „Е.“ АД от 07.07.2010 г.; Протокол №РД-1042/27.10.2010 г.
С писмо с вх. №01-169/21.02.2012 г. на КПУКИ, Г. К. допълнително е изпратил 64
броя застрахователни полици.
КПУКИ с писма с изх. №№С-5#1/17.02.2012 г. и С-5#2/17.02.2012 е изискала и
събрала следните доказателства: Заповед за назначаване №КВ-131/04.07.2008 г. на С. Б.-П.
на длъжността председател на С.; Заповед за освобождаване №КВ-76/28.06.2011 г. на С.
Б.-П. от длъжността председател на С.; Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ от 23.04.2009
г. на С. Б.-П., подадена в качеството й на зам. министър *; Декларация по чл. 12, т. 1 и т. 3
от ЗПУКИ от 29.01.2009 г. на С. Б.-П., подадена в качеството й на зам. министър *; Писмо
с изх. №04-02-98/05.03.2012 г. на председателя на С.
1

Комисията е извършила и служебно справка в Национална база данни „Население“
и справка от електронния регистър на застрахователните агенти на Комисията за финансов
надзор.
От справката в Национална база данни „Население“ се установява, че С. М. Б.-П., с
ЕГН ***, е с постоянен и настоящ адрес в гр. С., ж.к. „***“, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *.
С покани с изх. №С-5#5/05.04.2011 г. и изх. № С-5#6/18.04.2011 г., на основание чл.
26 ЗПУКИ във връзка с чл. 47 АПК, С. М. Б.-П., в качеството й на председател на С.до м.
юни 2011 г., е поканена за изслушване на 17.04.2012 г. и 26.04.2012 г. Поканите са
изпратени на постоянния адрес на лицето, с известиe за доставяне PS 1040 01K55R 8 и с
плик №3631160/2742 на куриерска служба „Бул пост“ и са върнати в цялост на 27.04 и
07.05.2012 г. като „непотърсени“ от получателя.
След като обсъди събраните по делото доказателства, Комисията установи следното
от фактическа страна:
Съгласно Закона за С.(Обн., ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г., Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от
2008 г.). С. е юридическо лице със седалище София. Академията е второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на земеделието и храните.
Приходите по бюджета на С., включително и за капитални вложения, се формират от:
субсидии от републиканския бюджет, определени със закон; приходи от сключени
договори за изследователски проекти; приходи от реализация на интелектуални продукти
и други; дарения.
С. се ръководи от управителен съвет, който се състои от председател и 16 членове.
Изпълнителен орган на УС на С. е изпълнителното бюро, което се състои от председател,
заместник-председател и главен научен секретар, които са хабилитирани лица.
Съгласно Устройствения правилник на С. (приет с ПМС №226 от 15.09.2008 г.,
обн., ДВ, бр. 83 от 23.09.2008 г.) председателят на С.: представлява С. в страната и в
чужбина; координира осъществяването на международното сътрудничество в областта на
аграрната политика; предлага на управителния съвет за одобряване и назначава
одобрените от управителния съвет заместник-председател и главен научен секретар на
изпълнителното бюро на С.; ръководи и контролира изпълнението на решенията на
управителния съвет на С.; назначава директорите на институтите и на Националния
земеделски музей; назначава директорите на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 ЗС.,
като с тях сключва договор за управление и ги освобождава от отговорност по договорите
за управление при условия и по ред, определени с правилника по чл. 10, ал. 2 ЗС.;
изпълнява и други функции, свързани с дейността на държавните предприятия, съгласно
ЗС. и правилника по чл. 10, ал. 2 ЗС.; сключва споразумения с ръководителите на
синдикалните организации в системата на С.; сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в централното управление на С.;
утвърждава щатното разписание на централното управление на С.
Със Заповед №КВ-131/04.07.2008 г. на министър-председателя С. М. Б.-П., с ЕГН
***, на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за С.(ЗС.) e назначена за председател на
Управителния съвет на С. Със Заповед №КВ-76/28.06.2011 г. на министър-председателя П.
е освободена като председател на УС на С.
С. Б.-П., в качеството си на зам. министър * е подала декларация по чл. 12, т. 1 и т. 3
във връзка с чл. 5 и чл. 15 от ЗПУКИ и във връзка с чл. 19 от Закона за администрацията от
29.01.2009 г. с вх. №КИ-115, в която е посочено, че към 01.01.2009 г. е член на УС на ДФ
„З.“, член на УС на фонд „Т.“ и председател на УС на С.
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Също така П. е подала и декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ от
23.04.2009 г. с вх. №КИ-116, в която в т. 5 е посочено „И.“ ЕООД.
Видно от препис извлечение от Протокол №РД-10-39 от 26.10.2009 г. от заседание
на Изпълнителното бюро на С., на което е присъствала С. Б.-П., по т. 8 от дневния ред е
взето решение три броя моторни превозни средства, собственост на С., марка „Мерцедес“,
„Опел“ и „Форд“ да бъдат застраховани с „Автокаско“ към застрахователно дружество
„Е.“ АД на обща стойност 1 573.40 лева, съгласно оферта на директора на ЗД „Е.“ АД –
Агенция София-3.
След решението на изпълнителното бюро председателят на С. е сключила осем броя
застрахователни договора със ЗД „Е.“ АД, както следва:
Застрахователна полица №0515935665 от 30.10.2009 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Форд“ с регистрационен номер *** за срок от една година,
застрахователна премия в размер на 300 лева. Със Застрахователна полица
№071090971335 от 19.12.2009 г. за същия автомобил е сключена задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от една година, считано от 01.01.2010 г.,
застрахователна премия в размер на 231 лева.
Застрахователна полица №0515935670 от 30.10.2009 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Мерцедес“ с регистрационен номер *** за срок от една
година, застрахователна премия в размер на 609.60 лева. Със Застрахователна полица
№071090971323 от 19.12.2009 г. за същия автомобил е сключена задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от една година, считано от 01.01.2010 г.,
застрахователна премия в размер на 169 лева.
Застрахователна полица №0515935664 от 30.10.2009 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Опел“ с регистрационен номер *** за срок от една година,
застрахователна премия в размер на 663.80 лева. Със Застрахователна полица
№071090971319 от 19.12.2009 г. за същия автомобил е сключена задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от една година, считано от 01.01.2010 г.,
застрахователна премия в размер на 176 лева.
Със Застрахователна полица №071090971330 от 19.12.2009 г. за автомобил марка
„Фиат“ с регистрационен номер *** е сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ за срок от една година, считано от 01.01.2010 г., застрахователна премия в
размер на 163 лева.
Със Застрахователна полица №071090971328 от 19.12.2009 г. за автомобил марка
„Фиат“ с регистрационен номер *** е сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ за срок от една година, считано от 01.01.2010 г., застрахователна премия в
размер на 163 лева.
Общият размер на застрахователната премия по горепосочените застрахователни
полици е 2 475.40 лева като тази по сключените застраховки „Каско на МПС“ е в размер на
1 573.40 лева.
На следващо място Комисията установи, че застрахователни полици с
№№0515935665 от 30.10.2009 г., 0515935670 от 30.10.2009 г., 0515935664 от 30.10.2009 г.
са сключени с посредничеството на „И.“ ЕООД.
Също така се установи, че преди решението на изпълнителното бюро на С. от
26.10.2009 г. председателят на С. е сключила и следните застрахователни договори със ЗД
„Е.“ АД, с които е застраховано имущество собственост на С. с посредничеството на „И.“
ЕООД и С. М. Б.:
Застрахователна полица №0515025210 от 31.03.2009 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Киа“ с регистрационен номер *** за срок от една година,
застрахователна премия в размер на 312 лева.
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Застрахователна полица №0515928659 от 28.07.2009 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Рено“ с регистрационен номер *** за срок от една година,
застрахователна премия в размер на 1 846.88 лева. Със Застрахователна полица
№071090960116 от 28.07.2009 г. за същия автомобил е сключена задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от една година, считано от 29.07.2009 г.,
застрахователна премия в размер на 196 лева.
Общият размер на застрахователната премия по горепосочените застрахователни
полици е 2 354.88 лева.
Със Застрахователна полица №071100925587 от 07.04.2010 г. за автомобил марка
„Киа“ с регистрационен номер *** е сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ за срок от една година, считано от 08.04.2010 г., застрахователна премия в
размер на 168 лева. Застрахователният договор е сключен с посредничеството на „И.“
ЕООД.
Видно от препис извлечение от Протокол №РД-10-28 от 12.07.2010 г. от разширено
заседание на Изпълнителното бюро на С., на което е присъствала С. Б.-П., по т. 2 от
дневния ред е взето решение три броя моторни превозни средства, собственост на С.,
марка „Фиат-Албеа“ и „Рено Меган“ да бъдат застраховани с „Автокаско“ към
застрахователно дружество „Е.“ АД, както и да бъде сключена имуществена застраховка за
сградата на централното управление на С. със същото застрахователно дружество на обща
стойност 4 300 лева. Оферта на директора на ЗД „Е.“ АД – Агенция София-3 от 07.07.2010
г. включва застраховка „Автокаско“ за три броя автомобили и „Гражданска отговорност“
за един от тях и застраховка „Имущество“ за административна сграда. Общия размер на
офертата е в размер на 4 299.96 лева.
След решението на изпълнителното бюро председателят на С. е сключила четири
броя застрахователни договора със ЗД „Е.“ АД, както следва:
Застрахователна полица №0515953785 от 13.07.2010 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Рено“ с регистрационен номер *** за срок от една година,
считано от 29.07.2010 г., застрахователна премия в размер на 1 773 лева. Със
Застрахователна полица №071100931499 от 13.07.2010 г. за същия автомобил е сключена
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от една година, считано от
14.07.2010 г., застрахователна премия в размер на 176 лева.
Със Застрахователна полица №0515953781 от 13.07.2010 г. за автомобил марка
„Фиат“ с регистрационен номер *** е сключена застраховка „Каско на МПС“ за срок от
една година, считано от 25.07.2010 г., застрахователна премия в размер на 330.48 лева.
Със Застрахователна полица №0515953782 от 13.07.2010 г. за автомобил марка
„Фиат“ с регистрационен номер *** е сключена застраховка „Каско на МПС“ за срок от
една година, считано от 25.07.2010 г., застрахователна премия в размер на 330.48 лева.
Със Застрахователен договор №0100042208 от 13.07.2010 г. е сключена застраховка
„Имущества на юридически лица, еднолични търговци и организации“ за административна
сграда, находяща се в гр. С., ул. „***“ №* за срок от една година, считано от 26.07.2010 г.,
застрахователна премия в размер на 1 690 лева.
Застрахователните полици от 13.07.2010 г. са сключени с посредничеството на „И.“
ЕООД и са на обща стойност 4 299.96 лева.
Видно от препис извлечение от Протокол №РД-10-42 от 27.10.2010 г. от разширено
заседание на Изпълнителното бюро на С., на което е присъствала С. Б.-П., по т. 1 от
дневния ред е взето решение за четири броя моторни превозни средства, собственост на С.,
да бъдат сключени застраховки „Автокаско“ със застрахователно дружество „Е.“ АД на
стойност 1746 лева, както и при наличие на средства да бъдат сключени застраховки
„Гражданска отговорност“ за пет автомобила на стойност 857 лева.
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След решението на изпълнителното бюро председателят на С. е сключила следните
застрахователни договора със ЗД „Е.“ АД:
Застрахователна полица №0515961476 от 27.10.2010 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Мерцедес“ с регистрационен номер *** за срок от една
година, считано от 30.10.2010 г., застрахователна премия в размер на 548.65 лева. Със
Застрахователна полица №071100939414 от 27.10.2010 г. за същия автомобил е сключена
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от една година, считано от
01.01.2011 г., застрахователна премия в размер на 160 лева.
Застрахователна полица №0515961472 от 27.10.2010 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Опел“ с регистрационен номер *** за срок от една година,
считано от 30.10.2010 г., застрахователна премия в размер на 597.42 лева. Със
Застрахователна полица №071100939408 от 27.10.2010 г. за същия автомобил е сключена
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от една година, считано от
01.01.2011 г., застрахователна премия в размер на 167 лева.
Застрахователна полица №0515961478 от 27.10.2010 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Форд“ с регистрационен номер *** за срок от една година,
считано от 30.10.2010 г., застрахователна премия в размер на 300.42 лева. Със
Застрахователна полица №071100939419 от 27.10.2010 г. за същия автомобил е сключена
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от една година, считано от
01.01.2011 г., застрахователна премия в размер на 167 лева.
Застрахователна полица №0515961465 от 27.10.2010 г. за застраховка „Каско на
МПС“ на автомобил марка „Киа“ с регистрационен номер *** за срок от една година,
считано от 28.10.2010 г., застрахователна премия в размер на 300.02 лева.
Със Застрахователна полица №071100939387 от 27.10.2010 г. за автомобил марка
„Фиат“ с регистрационен номер *** е сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ за срок от една година, считано от 01.01.2011 г., застрахователна премия в
размер на 154 лева.
Със Застрахователна полица №071100939393 от 27.10.2010 г. за автомобил марка
„Фиат“ с регистрационен номер *** е сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ за срок от една година, считано от 01.01.2011 г., застрахователна премия в
размер на 154 лева.
Застрахователните полици от 27.10.2010 г. са сключени с посредничеството на „И.“
ЕООД и са на обща стойност 2 548.51 лева.
Видно от справка от интернет страницата на Търговски регистър към Агенция по
вписвания „И.“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. „***“,
бл. *, вх. *, ет. *, ап. * е с едноличен собственик на капитала Р. В. П. и се представлява от
Р. В. П. и М. В. П., заедно и поотделно.
Съгласно справка от Национална база данни „Население“ С. М. Б.-П. и Р. В. П. са
майка и дъщеря и свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ, родство по права
линия от първа степен.
С. М. Б.-П. и М. В. П. са майка и син свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от ДР на
ЗПУКИ, родство по права линия от първа степен.
С. М. Б. и С. М. Б.-П. са майка и дъщеря и свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от
ДР на ЗПУКИ, родство по права линия от първа степен.
Видно от събраните доказателства, „И.“ ЕООД е вписан в регистъра на
застрахователните агенти, който води Комисията за финансов надзор съгласно чл. 30, ал. 1,
т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор и според справка от него осъществява
застрахователно посредничество от името на ЗД „Е.“ АД по силата на договор от
01.06.2009 г. с легитимационен документ №0006874.
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По отношение на С. Б. Комисията установи, че тя също е вписана в регистъра на
застрахователните агенти и съгласно направената от него справка осъществявала
застрахователно посредничество от името на ЗД „Е.“ АД по силата на договор в периода
20.10.2008 г. - 19.10.2009 г. с легитимационен документ №0006812.
На следващо място се установи, че с представените, допълнително, с писмо с вх.
№01-169/21.02.2012 г. на КПУКИ, 64 броя застрахователни полици е застраховано
имущество на И. „О.“, гр. Р. Институтът е научна звено в структурата на С. и е
юридическо лице, което се ръководи от директор. Предвид гореизложеното
застрахователните полици не са сключвани от С. Б.-П.
Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи
следното от правна страна:
Сигналът по чл. 23 от ЗПУКИ е допустим.
Същият е подаден от идентифицирано по смисъла на чл. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси лице.
С. М. Б.-П. e председател на Управителния съвет на С. до 28.06.2011 г. и като такава
е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 18 от ЗПУКИ - ръководител на
бюджетна организация, създадена със закон. С. е създадена със Закона за С. и съгласно чл.
1, ал. 3 от същия е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Ръководи се от УС, като председателят на УС е и председател на С.
Налице са достатъчно данни за извършване на проверка за наличие или липса на
конфликт на интереси. В хода на производството не се установи наличие на процесуални
пречки по смисъла на чл. 27 от АПК.
КПУКИ безспорно установи, че през 2009 г. и 2010 г., в изпълнение на своите
правомощия като председател на УС на С., С. Б.-П. е сключвала договори, с които е
застраховано движимо и недвижимо имущество, собственост на С.. Сключването на
договори следва от представителните функции на лицето, заемащо публична длъжност
съгласно Устройствения правилник на Академията.
Застрахователният договор е формален и се сключва под формата на
застрахователна полица или друг писмен акт (чл. 184, ал. 1 от Кодекса за застраховането,
обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.). От събраните по
административната преписка доказателства Комисията установи, че сключените от С. Б.П. договори, отговарят на установената от закона форма и съдържат реквизитите съгласно
чл. 184, ал. 3 КЗ.
Съгласно чл. 8, изречение второ, предложение първо от ЗПУКИ, лице, заемащо
публична длъжност, няма право да сключва договори в частен интерес, като частният
интерес съгласно чл. 2 от ЗПУКИ трябва да е такъв, че да може да повлияе върху
безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или служебните задължения
на лицето, заемащо публична длъжност и да води до облага за него или за свързано с него
лице.
За да е осъществен конфликт на интереси следва да са налице три кумулативно
изискуеми от чл. 2 от ЗПУКИ предпоставки – лице, заемащо публична длъжност, частен
интерес негов или на свързано с него лице, който може да доведе до облага и упражнено
властническо правомощия на овластеното лице, повлияно от идентифицирания частен
интерес.
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По конкретния казус безспорно се установи наличие и на трите предпоставки и
нарушение на чл. 8, изр. 2, пр. 1 от ЗПУКИ – сключване на договор в частен интерес, което
осъществява конфликт на интереси.
Нормата на чл. 8, изречение 2, предложение 1 от ЗПУКИ не въвежда специфични
изисквания към вида или предмета на договора, чието подписване представлява
нарушение на чл. 35 във връзка с чл. 8 от ЗПУКИ. Задължителен елемент на визираната
норма е сключването на договора да е осъществено в изпълнение на правомощия или
задължения по служба от страна на овластеното лице.
Освен осъщественото деяние, налице е и втората съществена предпоставка по
хипотезата на чл. 8, изречение 2, предложение 1 от ЗПУКИ - частен интерес на Р. В. П. и
С. М. Б. – съответно дъщеря и майка на С. Б.-П. и свързани с нея лица по смисъла на §1, т.
1 от ДР на ЗПУКИ. Р. П. е едноличен собственик и управител на „И.“ ЕООД. Съгласно чл.
2, ал. 2 от ЗПУКИ е необходимо частният интерес да води до облага от материален или
нематериален характер за лицето, заемащо публична длъжност, или за свързани с него
лица. Видно от посочените по-горе доказателства „И.“ ЕООД и С. Б. са действали като
застрахователни посредници по сключените от П. договори с ЗД „Е.“ АД на обща стойност
10 944.75.
Съгласно чл. 164, ал. 1 от КЗ застрахователният агент е физическо лице или
търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за
Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от
застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.
Облагата по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ за свързаните лица Р. В. П. като едноличен
собственик и управител на търговското дружество и С. М. Б. като физическо лице се
състои във възнаграждението, което са получили от ЗД „Е.“ АД по силата на договорите за
възлагане.
Частният интерес на свързаното лице е безспорно установен. От съществено
значение е обстоятелството, че видно от протоколите от заседанията на Изпълнителното
бюро на С., в решението на колективния орган е посочено изрично имуществото, което да
бъде застраховано, сумата и застрахователя. С. Б.-П. еднолично е взела решение
застрахователните договори да бъдат сключени с посредничеството на „И.“ ЕООД и С. Б.
и от всички застрахователи посредници на ЗД „Е.“ АД е използвала услугите на
свързаните с нея лица. Същото е показателно за това, че лицето, заемащо публична
длъжност е упражнило правомощия в частния интерес на дъщеря си и майка си.
Водена от горното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл. 7, т. 3 от
ПОДКПУКИ, КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Р Е Ш И:
УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на С. М. Б.-П., с ЕГН ***, за
това, че в качеството й на председател на Управителния съвет на С.до 28.06.2011 г. е
сключила договори за застраховка на движимо и недвижимо имущество на С. в частен
интерес на свързани с нея лица по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ – Р. В. П. и С. М. Б.
- нарушение на разпоредбата на чл. 8, изречение второ, предложение първо във връзка с
чл. 35 от ЗПУКИ.
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След влизане в сила на настоящето решение на основание чл. 30 от ЗПУКИ ще се
издаде наказателно постановление за налагане на конкретна имуществена санкция и за
произнасяне по реда на чл. 33 от закона.
На основание чл. 27, ал. 5 от ЗПУКИ решението подлежи на оспорване пред съда по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Филип Златанов
Председател на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
Паскал Бояджийски
Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
Сабрие Сапунджиева
Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
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