
ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията в област Монтана 

 

 

 Днес 15.12.2015 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. Нина Пламенова Петкова– заместник областен управител на Област Монтана; 

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. Верджиния Станиславова Савчева – прокурор в Окръжна прокуратура 

Монтана;  

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

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

Монтана; 

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

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

Монтана;  

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

 

От заседанието отсъстваха: 

 

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

в Териториално митническо управление Лом; 

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

работа гр. Монтана; 

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

4. Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионален 

инспекторат по образованието Монтана; 

5. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци;  

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

7. Славка Христова Нончева – председател на ТПП Монтана;  

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

Монтана;  

9. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” 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. Камелия Александрова Василева – директор на Радиоцентър “Канал М”; 

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

развитие – Нангле 2000”; 

 

На заседанието присъства и: 

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

администрация Монтана  

 

Г-н Петров припомни на присъстващите, че 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 11 членове, вместо най-малко 13, 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 13,45 часа други членове не се явиха, но присъствието на председателя, 

заместник председателя и 9 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. Разглеждане на предложение за промени в правилника за дейността на 

ООСППК. 

2. Обсъждане и приемане на програма за работата на ООСППК за 2016 г. 

3. Разглеждане на жалби, постъпили в ООСППК. 

4. Разни. 

 

Дневният ред се прие с пълно единодушие. 

 

По първа точка от дневния ред г-н Петров уведоми присъстващите, 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. 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 6 месеца, като изрази мнение, че намаляването 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.   

Предложените промени в Правилника се подложиха на гласуване и Съветът с 

единодушие взе Решение № 1 – Приема изменение на чл. 16, ал. 1, който 

придобива следната редакция: 

 чл. 16. (1) Съветът заседава веднъж на шест месеца. При необходимост се 

свиква на извънредни заседания. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Петров предложи на членовете на Съвета 

проект на Програма на ООСППК за 2016 г., а именно: 

 

ПРОГРАМА  

НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2016 Г.  

 

№ Мярка Отговорник  Срок 

1.  Сътрудничество с местната власт и 
териториалните звена на изпълнителната 

власт, с цел обмен на информация по 
предотвратяване на корупционни практики 

1. Председател на ООСППК 
(Областен управител) 

2. Представители на 
местната власт в ООСППК 
3. Ръководителите на 
всички административни 
структури на територията 
на областта 

постоянен 



4. Представители на НПО 

2.  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 

1. Секретар на ООСППК  

 

31.07.2016 

28.02.2017 

3.  Изискване на доклад от общините за 
въведените от тях антикорупционни мерки 
във връзка с прилагане на Закона за 
обществените поръчки 

1. Секретар на ООСППК  
 

31.12.2016 

4.  Изискване на доклад от общинските съвети и 

анализ за въведените мерки за прозрачност 
при работата им 

1. Секретар на ООСППК  

 

31.12.2016 

5.  Разглеждане и приемане отчет на общините 
от област Монтана за усвоените през 2016 г. 
от тях средства получени от оперативни и 

други програми, от Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане 
към МС и др. 

1. Заместник председател 
на ООСППК (Заместник 
областен управител) 

 

31.07.2016 
28.02.2017 

6.  Събиране и анализ на информация за 
участие на служители от общинските 

администрации и териториалните структури в 

антикорупционни обучения 

1. Секретар на ООСППК  
 

31.12.2016 

 

 

След обсъждане на Програмата, членовете на Съвета единодушно взеха 

Решение № 2 – Приема Програма на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в област Монтана за 2016 г. 

  

 

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

по разгледания на заседанието на 28.07.2015 г. сигнал с вх. № 3/03.06.2015 г. от 

жител на с. Буковец, относно различни проблеми от битов характер, включително 

внушаване на страх от определени лица, заплахи, саморазправа и нанесен побой е 

получен отговор от РУ на МВР Лом с вх. № АК-12-1-(1)/26.08.2015 г., с който се 

уведомява Областния управител, че е извършена проверка и е установено, че 

изложеното в жалбата касае стари случаи. 

Освен това с вх. № АК-12-1-(2)/02.09.2015 г. е получено и Постановление на 

Районна прокуратура Лом за отказ от образуване на досъдебно производство и 

прекратяване на преписката. 

 

Новопостъпили сигнали: 

 

Вх. № 4/03.08.2015 г. от Сдружение (без посочени имена, данни за 

регистрация и подписи), относно неправомерни действия и постъпки на началник на 

общинско предприятие в град Вършец. 

С 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

Решение № 3 – 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. № 5/28.08.2015 г. Анонимен сигнал, относно построяване на незаконен 

спортен комплекс в населено място в община Вършец. 

По същия въпрос през 2012 г. има сигнал. Извършена е проверка от РО на 

НСК Монтана по документи и на място в населеното място, при която е установено, 

че има два незаконни строежа, които са премахнати в указаните срокове. 

Извършена е проверка и от РЗИ Монтана на място, от която не са установени 

нарушения. 



С 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

Решение № 4 – 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. 

  

 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  

в ОА Монтана  

 


