
ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията в област Монтана 

 

 

 Днес 28.07.2015 г. в Зала № 1 на Областна администрация Монтана се 

проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията в област Монтана.  

 

     На заседанието присъстваха:  

1. Ивайло Иванов Петров – областен управител на Област Монтана; 

2. Камелия Александрова Василева – директор на Радиоцентър “Канал М”; 

3. Иван Димитров Тодоров – главен секретар на Областна администрация 

Монтана; 

4. Мариян Спиридонов Божинов – началник сектор „Противодействие на 

икономическата престъпност”  в ОД на МВР Монтана; 

5. Езекия Василев Езекиев – началник сектор в ТД „Национална сигурност” 

Монтана; 

6. Анушка Василева Вълова – директор на офис на НАП в гр. Монтана;  

7. Иванка Димитрова Александрова  – директор на ТП на НОИ Монтана; 

8. Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана;  

9. Славка Христова Нончева – председател на ТПП Монтана;  

10. Людмил Кирилов Джурджов – заместник председател на УС на РК на БЛС 

Монтана;  

11. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана;  

12. Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”; 

 

От заседанието отсъстваха: 

 

1. Нина Пламенова Петкова– заместник областен управител на Област Монтана; 

2. Верджиния Станиславова Савчева – прокурор в Окръжна прокуратура 

Монтана;  

3. Дончо Иванов Трашлиев – н-к отдел „Митническо разузнаване и разследване” 

в Териториално митническо управление Лом; 

4. Силвия Златева Спасова – главен финансов инспектор в АДФИ с място на 

работа гр. Монтана; 

5. Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионален 

инспекторат по образованието Монтана; 

6. Рени Славкова Петкова – главен секретар на Регионална здравна инспекция 

Монтана; 

7. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци;  

8. Светлин Николов Лазаров – общински съветник в Общински съвет Монтана; 

9. Пенка Димитрова Петрова – регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа” 

Монтана;  

10. Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара 

Монтана и заместник председател на РЗК Монтана; 

11. Любомил Илиев Драганов – председател на Контролен съвет на КИИП-РК 

Монтана;  

12. Ташко Танов Танов  –  председател на фондация “Регионално културно 

развитие – Нангле 2000”; 

 

На заседанието присъстваха и: 

1. Петър Тодоров Петров – заместник областен управител на област Монтана и 

2. Даниела Миронова Георгиева – директор на дирекция АПОФУС в Областна 

администрация Монтана  

 

За да е редовно заседанието, съгласно чл. 18, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в област Монтана на него следва да присъстват 

повече от половината от членовете му. 

Поради присъствие на 12 членове, вместо най-малко 13, г-н Петров припомни, 

че по Правилник заседанието може да бъде проведено ако до 15 минути след 



обявения час кворума все още не е налице, но присъства председателят или 

заместник-председателят и поне 5 от членовете на Съвета и предложи да се изчака 

необходимото време. 

До 10,45 часа други членове не се явиха, но присъствието на председателя и 

11 членове на Съвета е достатъчно основание заседанието да бъде проведено. 

  

Г-н Петров обяви дневния ред и поради липса на предложения за включване 

на нови точки в него, го подложи на гласуване, а именно:  

 

1. Приемане промени в състава на ООСППК. 

2. Разглеждане и приемане отчетите на общините за второто шестмесечие на 

2014 г. и първото на 2015 г., по Мярка 2 от Програмата за превенция и 

противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2015 г., за 

постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия. 

3. Разглеждане и приемане отчетите на общините от област Монтана, по мярка 5 

от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в 

област Монтана за 2015 г., за усвоените през второто шестмесечие на 2014 г. 

и първото на 2015 г. от тях средства, получени от оперативни и други 

програми, от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към МС и др. 

4. Разглеждане на жалби, постъпили в ООСППК. 

5. Разни. 

 

Дневният ред се прие с пълно единодушие. 

 

По точка първа от дневния ред г-н Петров уведоми присъстващите, че 

съгласно чл. 7, ал. 1 от Правилника, членуването в Съвета е на основание писмено 

уведомление от организацията, чиито представител е съответният член и решение на 

Съвета, взето с обикновено мнозинство от присъстващите членове. 

Последващо приемане на нов член във вече конституирания съвет се 

извършва по реда на ал. 1 и в тази връзка с писма вх. №№ ОКД-46-2/29.05.2015 г. и 

РД-36-93-(1)/15.06.2015 г. Търговско-промишлена палата Монтана уведомява за 

промяна в ръководството на организацията и съответно, че на мястото на г-н Ангел 

Ангелов в ООСППК ще членува г-жа Славка Нончева – председател на ТПП Монтана. 

С писмо вх. № ОКД-46-4/21.07.2015 г. НОИ – ТП Монтана уведомява, че член 

в Съвета ще бъде г-жа Иванка Димитрова Александрова – директор, вместо г-н 

Ивайло Георгиев. 

Предложените промени се подложиха на грасуване и Съвета с единодушие взе 

Решение № 1 – Приема за членове на ООСППК г-жа Славка Христова Нончева – 

председател на ТПП Монтана и г-жа Иванка Димитрова Александрова – директор на 

Териториално поделение на НОИ Монтана. 

  

По точка втора от дневния ред г-н Петров уведоми, че в изпълнение на 

Мярка 2 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в 

област Монтана за 2015 г. до 34 териториални звена и 11 –те общините в област 

Монтана е изпратено писмо за предоставяне на информация за постъпили сигнали за 

корупция в периода 01.07.2014 – 30.06.2015 г. и предприети действия по тях. 

От получените отговори е видно, че никъде няма подадени сигнали за 

корупционни действия с изключение на ОД на МВР Монтана. 

Г-н Петров запозна присъстващите с получената от ОД на МВР информация за 

15 образувани преписки през разглеждания период. 

Членовете на Съвета единодушно взеха Решение № 2 – Приема отчетите на 

общините за второто шестмесечие на 2014 г. и първото на 2015 г., по Мярка 2 от 

Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област 

Монтана за 2015 г., за постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия. 

 

По точка трета от дневния ред председателят на Съвета уведоми, че от 

получената и обобщена информация на общините в областта за усвоените от тях 

средства, получени от оперативни и други програми, от Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към МС и др. през второто шестмесечие 

на 2014 г. и първото на 2015 г. е видно, че през периода те са работили по 136 



проекта. Усвоените през второто шестмесечия на 2014 г. средства са 29 189 951 лв., 

а усвоените през първото на 2015 г. – 29 119 253 лв. 

Г-н Петров изнесе подробна информация по общини за броя на проектите, 

усвоените средства и източниците на финансиране. 

Членовете на Съвета единодушно взеха Решение № 3 – Приема отчетите на 

общините за второто шестмесечие на 2014 г. и първото на 2015 г., по Мярка 5 от 

Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област 

Монтана за 2015 г. за усвоените средства по оперативни и други програми, от 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и др. 

 

По точка четвърта от дневния ред г-н Петров уведоми членовете на Съвета, 

че от последното проведено заседание на 19.12.2014 г. до настоящия момент са 

постъпили 2 сигнала и 1 възражение, както следва. 

 

Вх. № 1/16.02.2015 г. възражение, получено по пощата, от жителка на с. 

Сталийска махала по отговор във връзка с жалба, относно наводняване на имота и, с 

който жалбоподателката е уведомена, че сигналът е разгледан на заседание, 

проведено на 19.12.2014 г. и е взето решение, че същият не е от компетентността на 

Съвета, чиито основни функции са свързани с проявите на корупция и конфликт на 

интереси. 

С 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

Решение № 4 – жалбоподателката отново да се уведоми, че сигналът не е от 

компетентността на Съвета и при получаване на други сигнали по същия проблем те 

няма да бъдат разглеждани.    

 

 Вх. № 2/17.03.2015 г. анонимен сигнал, получен в кутията за сигнали в 

Областна администрация Монтана, относно конфликт на интереси на служител от 

община Берковица. 

С 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

Решение № 5 – на основание чл. 23, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията в област Монтана сигналът да не се разглежда, поради това, че е 

анонимен. 

 

Вх. № 3/03.06.2015 г. сигнал от жител на с. Буковец, получен в кутията за 

сигнали в Областна администрация Монтана, относно нанесен му побой и други 

проблеми от битов характер.   

С 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

Решение № 6 – сигналът да се изпрати за разглеждане по компетентност от ОД на 

МВР Монтана. 

 

 С това дневния ред се изчерпа и г-н Петров закри заседанието на Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.  
 
 
ИВАЙЛО ПЕТРОВ            /П/ 
Областен управител на област Монтана и  

Председател на ООСППК 
  
 

инж. Иван Тодоров         /П/ 
Главен секретар на ОА Монтана и секретар на ООСППК 

Протоколчик: 
Даниела Миронова         /П/ 
Директор на дирекция АПОФУС  
в ОА Монтана  

 


