
 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията в област Монтана 

 

 

 Днес 04.06.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана 

се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в област Монтана.  

 

     На заседанието присъстваха:  

1. Нина Пламенова Петкова – зам. областен управител на Област Монтана 

2. Иван Димитров Тодоров – главен секретар на ОА Монтана 

3. Олег Иванов Димитров – окръжен прокурор в ОП Монтана 

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

Монтана 

5. Анушка Василева Вълова – директор на офис Монтана в ТД на НАП В. Търново 

6. Силвия Златева Спасова – главен финансов инспектор в АДФИ – Област 

Монтана 

7. Даниела Георгиева Кръстева – началник отдел „АПФСИО” в Регионален 

инспекторат по образованието Монтана 

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

Монтана  

9. Наташа Михайлова Младенова – кмет на община Брусарци 

10. Светлин Николов Лазаров – общински съветник в Общински съвет Монтана 

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

Монтана  

12. Любомил Илиев Драганов – председател на Областния контролен съвет на 

КИИП Монтана  

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

14. Ирена Методиева Димова – заместник директор на ТД на НАП В. Търново ТП 

Видин 

 

От заседанието отсъстваха: 

1. Ивайло Иванов Петров – областен управител на област Монтана  

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

в Териториално митническо управление Лом 

3. Цвета Василева Прокопова – ръководител сектор Монтана в Сметна палата 

4. Иванка Димитрова Александрова – юрисконсулт в РУСО Монтана 

5. Мария Пенкова Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана 

6. Ангел Митов Ангелов – председател на ТПП Монтана  

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

Монтана 

8. Пламен Ценов Блажев – представител на РК на БЛС Монтана  

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

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

развитие – Нангле 2000” 

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

12. Станислав Максимов Станоев – собственик на “Монт 7 Холдинг” ООД 

13. Иван Георгиев Георгиев – ВНД заместник директор на ОД на МВР Монтана 

 

 

На заседанието присъства и: 

1. Даниела Миронова Георгиева – директор на дирекция „АПОФУС” в ОА 

Монтана  

 

Заседанието се председателства от г-жа Нина Петкова – заместник 

председател на ООСППК. 

Поради липса на кворум, на основание чл. 18, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Областния обществен съвет за превенция и 



противодействие на корупцията в област Монтана, началото на заседанието, обявено 

в поканата за 13,30 часа се отложи с 15 мин.  

В 13,45 часа председателстващата установи, че има присъствие на заместник 

председател и 13 членове, което е предпоставка за провеждане на редовно 

заседание. 

Г-жа Петкова припомни на присъстващите дневния ред и предложи 

изключването на точка 1, поради отсъствие на представителя на ОД на МВР, който е 

предложен за член на Съвета. 

Новият дневен ред е следния: 

1. Разглеждане на резултатите от анкета сред гражданите и бизнеса с цел 

получаване на информация за евентуално наличие на корупционни практики 

в общините и териториалните структури. 

2. Разглеждане и приемане отчетите на териториалните звена и общините за 

второто шестмесечие на 2012 г., по Мярка 3 от Програмата за превенция и 

противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2012 г., за 

постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия. 

3. Разглеждане и приемане отчетите на общините от област Монтана, по мярка 7 

от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в 

област Монтана за 2012 г., за усвоените през второто шестмесечие на 2012 г. 

от тях средства, получени от Европейския съюз по програми на Министерства 

и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. 

4. Приемане отчет за работата на Съвета през 2012 г. и програма за 2013 г. 

5. Разглеждане на жалби, постъпили в ООСППК. 

6. Разни. 

 

Предложения за допълване нямаше и така предложен, той се прие от всички 

присъстващи членове на Съвета.  

 

По първа точка от дневния ред г-жа Петкова уведоми присъстващите, че във 

връзка с изпълнение на т. 8 от Програмата на ООСППК за 2012 г. на заседанието, 

проведено на 18.12.2012 г. е приет текст на анкета за получаване на информация за 

евентуално наличие на корупционни практики в Областна администрация Монтана, 

общините и териториалните структури. 

Анкетата е изпратена до териториалните структури и общините на 

територията на областта с цел да бъде предоставена на гражданите за попълване, 

след което попълнените анкети да се върнат в Областна администрация Монтана. 

В указания срок са върнати 879 попълнени анкети в 29 териториални звена.   

Госпожа Петкова даде думата на г-жа Миронова, която съобщи обобщените 

резултати от анкетата, а именно: 

1. На какви длъжностни нива в съответната администрация осъществихте 

контакт? 

Технически длъжности (изпълнител - технически сътрудник, шофьор и 

др.) 

243 

Експертни длъжности (експерт, счетоводител, юрисконсулт, инспектор, 

специалист и др.) 

546 

Ръководни длъжности (гл. секретар, директор на  дирекция, началник 

отдел, началник сектор и др.)  

208 

Политически кабинет на Областна администрация (областен управител, 

заместник областни управители) 

33 

Кмет, заместник кмет, кметски наместник 90 

Ръководител на териториална структура 52 

2. Колко често ползвате услугите на съответната администрация? 

Няколко пъти годишно. 531 

Всеки месец. 149 

Много често. 185 

3. Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от 

съответната администрация? 

Да 796 



Не 61 

Друго................................   (моля, дайте подробности) 2 

4. Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в 

администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем? 

Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните 

действия 

625 

Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването 

на допуснатите пропуски 

258 

Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание 29 

Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и 

пренебрежително 

19 

5. Според Вас, има ли корупция в това ведомство? 

Да, вече ми беше поискан подкуп 5 

Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или 

ускорил извършването на услугата 

11 

Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде 

извършена своевременно нужната услуга 

8 

Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха 

напълно изрядни 

150 

Не, нямам такива впечатления 714 

6. Какво според Вас поражда корупция?  

Неточно и неясно формулирана нормативна уредба   211 

Прекалено сложни изисквания за извършване на административните 

услуги 

290 

Създаване на формални пречки от страна на служители 110 

Културни особености на българското общество 106 

Друго: ....................................... (моля, уточнете) 4 

Не мога да преценя 300 

7. Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали? 

Ще информирам ръководството на ведомството 508 

Ще информирам Комисията за превенция и противодействие на 

корупцията към МС 

90 

Ще информирам Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията 

94 

Ще информирам медиите 126 

Няма да реагирам 141 

8. При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите 

причините, поради които няма да подадете сигнал. 

Според мен подаването на сигнал няма да има ефект 161 

Ще ми отнеме много време 57 

Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни 

последици за мене 

71 

Друго :........................................... (моля, уточнете) 7 

9. Ако зависи от вас, какво бихте направили, за да ограничите корупцията в 

администрацията? 

Усъвършенстване на законодателството   359 

Строги наказания за уличените в корупционни действия 427 

Бих въвел курсове по антикорупционно образование 64 

Не мога да преценя 143 

10. Имате ли информация за съществуването на Областен обществен съвет 

за превенция и противодействие на корупцията? 

Да 282 

Не 578 

11. При отговор „да”, от къде бяхте информирани? 

От интернет страницата на Областна администрация 154 



От информационни материали в други администрации 103 

От медиите 121 

Друго :........................................... (моля, уточнете) 17 

12.   В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията? 

Физическо лице 715 

Представител или служител на юридическо лице 164 

 

С 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът 

взе решение за приемане резултатите от анкета за получаване на 

информация за евентуално наличие на корупционни практики в Областна 

администрация Монтана, общините и териториалните структури и същата да 

бъде изпратена отново на общините за попълване от граждани, ползващи 

услугите им. 

 

 

По втора точка от дневния ред г-жа Петкова уведоми членовете на Съвета, 

че в изпълнение на мярка 3 от Програмата за 2012 г. е подадена информация, че 

през второто шестмесечие на 2012 г. няма постъпили сигнали за корупционни 

действия в общините и териториалните структури в областта. 

 

С 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът 

взе решение за приемане отчетите на териториалните звена и общините за 

второто шестмесечие на 2012 г. по Мярка 3 от Програмата за превенция и 

противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2012 г. за 

постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия. 

 

По трета точка от дневния ред Разглеждане и приемане на отчетите на 

общините от област Монтана по Мярка 7 от Програмата за превенция и 

противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2012 г. за 

усвоените от тях през второто шестмесечие на 2012 г. средства, получени от 

Европейския съюз, по програми на Министерства и от Междуведомствената комисия 

за възстановяване и подпомагане към МС г-жа Петкова запозна членовете на Съвета 

с получената и обобщена информация от общините, а именно: 

На територията на област Монтана през второто шестмесечие на 2012 г. се е 

работило по 77 проекта на обща стойност 96 591 806 лв. 

Усвоените през полугидието средства са 13 072 978 лв. 

     Представи се информация за отпуснатите и усвоени средства по общини. 

 

  С 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

решение за приемане отчетите на общините от област Монтана по Мярка 7 

от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в 

област Монтана за 2012 г. за усвоените от тях през второто шестмесечие на 

2012 г. средства, получени от Европейския съюз, по програми на 

Министерства и от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС. 

 

По четвърта точка г-жа Петкова даде думата на г-жа Миронова да запознае 

членовете на съвета с отчета за 2012 г. и предложението за програма за работа през 

2013 г. 

 

През 2012 г. са проведени 3 заседания на Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията. 

На заседанията е извършено следното: 

 Разгледани и приети са отчетите на териториалните звена и общините по 

Мярка 3 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на 

ООСППК в област Монтана за постъпилите сигнали за корупция и 

предприетите действия за второто полугодие на 2011 г. и първото на 2012 г. 

 Разгледани и приети са отчетите на общините от област Монтана по Мярка 7 

от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в 

област Монтана за усвоените от тях средства, получени от Европейския съюз, 

по програми на Министерства и от Междуведомствената комисия за 



възстановяване и подпомагане към МС за второто полугодие на 2011 г. и 

първото на 2012 г. 

 С цел оптимизиране работата на Съвета е приета промяна в Правилника за 

дейността на ООСППК по отношение годишния брой на заседанията. 

Заседанията ще се провеждат на 4 месеца, вместо на 3, като е предвидена и 

възможност за извънредни заседания при необходимост, както и 

възможността заседанията да се иницират и от членовете, а не само от 

председателя.   

 Във връзка с изпълнение на т. 8 от Програмата на ООСППК за 2012 г. е приет 

текст за анкета сред гражданите и бизнеса с цел получаване на информация 

за евентуално наличие на корупционни практики в Областна администрация 

Монтана, общините и териториалните структури. Същата е изпратена за 

разпространение и попълване. 

 През 2012 г. са постъпили 5 сигнала за корупционни действия, които са 

разгледани и са взети решения по тях. 

 

 
ПРОГРАМА  

НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2013 г. 

 

№ Мярка Отговорник  Срок 

1.  Взаимодействие с местната власт – кметове на общини, 
председатели на общински съвети и председатели на 
общински обществени съвети за противодействие на 
корупцията във връзка с противодействие и превенция на 
корупцията.   
 
 

1. Заместник председател на 
ООСППК (Заместник областен 
управител) 
2. Представител на общините в 
ООСППК  
3. Представител на 
общинските съвети в ООСППК  

постоянен 

2.  Сътрудничество с териториалните звена на изпълнителната 
власт, с цел обмен на информация по предотвратяване на 
корупционни практики. 

1. Председател на ООСППК 
(Областен управител) 
2. Ръководителите на всички 
административни структури на 
територията на областта 

постоянен 

3.  Изискване на 6-месечни доклади от всички териториални 
звена и общински администрации за постъпилите сигнали 
за корупция и предприетите от тях действия. 
Ведомствата и общините, в които има зачестили сигнали да 
се канят да присъстват на заседания на ООСППК. 

Секретар на ООСППК 31.07.2013 
28.02.2014 

 

4.  Разглеждане и приемане отчет на общините от област 
Монтана за усвоените през 2013 г. от тях средства 
получени от Европейския съюз, по програми на 
Министерства и от Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към МС. 

Заместник председател на 
ООСППК (Заместник областен 
управител) 
 

31.07.2013 
28.02.2014 

 

5.  Популяризиране съществуването и дейността на ООСППК   1. Заместник председател на 
ООСППК (Представител на 
неправителствения сектор) 
2. Представители на медиите  

постоянен 

6.  Анализ на резултатите от анкета сред гражданите и 
бизнеса с цел получаване на информация за евентуално 
наличие на корупционни практики в областна 
администрация Монтана, общините и териториалните 
структури. 

1. Заместник председател на 
ООСППК (заместник областен 
управител) 
2. Секретар на ООСППК 

31.08.2013 

7.  Изискване на информация за дейността на общинските 
антикорупционни съвети  през 2012 г. 

Секретар на ООСППК 31.07.2013 

 

Членовете на съвета не направиха предложения за промени в предложената 

програма. 

Г-жа Петкова припомни, че документът е отворен и при необходимост всеки 

може да направи писмено предложение за допълване през годината. 

 

С 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

решение за приемане отчет за дейността през 2012 г. и Програма на ООСППК 

за 2013 г. 

 

Г-жа Миронова запозна присъстващите за извършеното от Областна 

администрация Монтана в изпълнение на План за действие за превенция и 

противодействие на корупцията през 2012 г. 



 

По пета точка от дневния ред г-жа Петкова уведоми присъстващите, че след 

последното заседание не са постъпвали сигнали за корупция. 

Разгледан е отговор от компетентен орган по разгледан на предишно 

заседание сигнал. 

  

С 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът 

взе решение за приключване действията по сигнала. 

 
            С това дневния ред се изчерпа и г-жа Петкова закри заседанието на 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.  
 
 
НИНА ПЕТКОВА       /П/ 
Заместник областен управител на област Монтана и  
Заместник председател на ООСППК 
  
 
 
 

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

 
 
Протоколчик:           /П/ 
Даниела Миронова 
Директор на дирекция „АПОФУС”  

 

 


