
 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията в област Монтана 

 

 

 Днес 18.12.2012 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. Ивайло Иванов Петров – областен управител на област Монтана  

2. Иван Димитров Тодоров – главен секретар на ОА Монтана 

3. Олег Иванов Димитров – окръжен прокурор в ОП Монтана 

4. Валери Райков Димитров – директор на ОД на МВР Монтана 

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

Монтана 

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

Териториално митническо управление Лом 

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

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

Монтана 

9. Иванка Димитрова Александрова – юрисконсулт в РУСО Монтана 

10. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци 

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

12. Ангел Митов Ангелов – председател на ТПП Монтана  

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

КИИП Монтана  

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

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

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

 

От заседанието отсъстваха: 

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

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

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

Видин 

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

Монтана 

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

инспекторат по образованието Монтана 

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

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

Монтана  

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

Монтана 

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

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

развитие – Нангле 2000” 

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

 

На заседанието присъства и: 

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

 

След като установи наличието на кворум г-н Петров обяви дневния ред и го 

подложи на гласуване, а именно:  

 

1. Разглеждане на предложение за промени в правилника за дейността на 

ООСППК. 

2. Разглеждане и приемане на изготвено предложение за анкета сред гражданите 

и бизнеса с цел получаване на информация за евентуално наличие на 

корупционни практики в общините и териториалните структури. 



 

 

3. Разни. 

 

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

присъстващи членове на Съвета.  

 

По първа точка от дневния ред г-н Петров припомни на членовете, че съгласно 

чл. 16. (1) от Правилника за организацията и дейността на Областния обществен 

съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Монтана, Съветът 

заседава веднъж на три месеца, а при необходимост се свиква на извънредни 

заседания. 

На основание § 3. (1) от Правилника, същият може да бъде изменен и допълнен 

по предложение на председателя на Съвета или една трета от членовете му. 

Предвид на това и с цел оптимизиране работата на Съвета в качеството на 

негов председател г-н Петров направи предложение редовните заседания да се 

провеждат на 4 месеца, като увери присъстващите, че намаляване броя на 

заседанията няма да доведе до влошаване работата на Съвета, защото в правилника е 

предвидена възможност за извънредни заседания при необходимост, както и 

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

 

С 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

решение за приемане промяна на чл. 16, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на ООСППК, като същият придобива следната 

редакция: „Чл. 16. (1) Съветът заседава веднъж на четири месеца. При 

необходимост се свиква на извънредни заседания. ” 
 

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

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

предложение 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.  

Членовете на Съвета, след подробно разглеждане на анкетата предложиха в 

нея да се отбележи, че на въпросите може да бъде даден повече от един отговор, да 

се добави, че анкетата се организира от ООСППК и да се посочат начините за 

подаване на сигнали. 

 

С 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

решение за приемане на анкета за получаване на информация за евентуално 

наличие на корупционни практики в Областна администрация Монтана, 

общините и териториалните структури. 

Анкетата да се изпрати на общините от област Монтана и 

териториалните структури, които по подходящ начин да я предоставят на 

гражданите за попълване.  

Попълнените анкети в срок до 10.04.2013 г. да бъдат изпратени в 

Областна администрация Монтана за анализирането им от Съвета. 

 

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:       /П/ 
Даниела Миронова 
Директор на дирекция АПОФУС 


