
 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията в област Монтана 

 

 

 Днес 27.09.2012 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. Ирена Методиева Димова – заместник директор на ТД на НАП В. Търново 

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

Монтана 

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

инспекторат по образованието Монтана 

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

Монтана 

12. Иванка Димитрова Александрова – юрисконсулт в РУСО Монтана 

13. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци 

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

15. Енеза Ангелова Стоянова – областен координатор на СБУ Монтана (с 

пълномощно от Мария Пенкова Лазарова – председател на РС на КНСБ 

Монтана) 

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

Монтана  

17. Ангел Митов Ангелов – председател на ТПП Монтана  

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

развитие – Нангле 2000” 

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

 

От заседанието отсъстваха: 

 

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

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

Видин  

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

Монтана 

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

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

КИИП Монтана  

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

7. Представител на фондация “Шам”   

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

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

 

На заседанието присъства и: 

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

 

Г-н Петров се обърна към присъстващите с пълномощно да го представят. 

Пълномощно за заседанието представи г-жа Енеза Ангелова Стоянова – 

областен координатор на СБУ Монтана, упълномощена от Мария Пенкова Лазарова – 

председател на РС на КНСБ Монтана. 



 

 

 

След проверка на кворума и попълване на декларация за конфиденциалност от 

г-жа Ангелова, г-н Петров обяви, че такъв има и заседанието може да бъде проведено 

и подложи на гласуване обявения дневен ред, а именно: 

1. Приемане на промени в състава на ООСППК. 

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

първото 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 първото 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. Разглеждане на жалби, постъпили в ООСППК. 

5. Разни. 

Така предложен, той се прие от всички присъстващи членове на Съвета.  

 

 По първа точка от дневния ред г-н Петров запозна членовете на Съвета с 

промени в състава му, а именно: 

С писмо вх. № ОКД-46-5(1)/28.06.2012 г., ТД на НАП Велико Търново определя 

още един свой представител – Ирена Методиева Димова – заместник директор на 

териториалната дирекция. 

 Освен това г-н Петров уведоми присъстващите, че е изпратено писмо до 

Фондация „Шам” за нов представител в ООСППК на мястото на г-н Петър Борисов, но 

към момента няма отговор, поради което до получаването на такъв фондацията няма 

да има представител.  

 

С 19 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

решение за приемане промените в състава на ООСППК. 

 

По втора точка г-н Петров даде думата на г-жа Миронова да запознае 

присъстващите с отчетите на териториалните звена и общините за първото 

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. 

Г-жа Миронова докладва, че от получената информация от териториалните 

структури и общините е видно че няма постъпили сигнали за корупционни действия, 

освен в ОД на МВР Монтана и в ОО „КД – ДАИ” Монтана. 

          В ОД на МВР Монтана са постъпили 2 сигнала за извършени корупционни 

действия от длъжностни лица. 

          Извършени са и 3 проверки по преписки за конфликт на интереси от страна на 

служители от община Монтана. Материалите са изпратени в Прокуратурата. 

 

С 19 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

решение за приемане отчетите на териториалните звена и общините за 

първото 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 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 първото 

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, г-жа Миронова запозна членовете на Съвета с получената и обобщена 

информация от общините, а именно: 

Общините в област Монтана през първото полугодие на 2012 г. са 

бенефициенти по 68 проекта на обща стойност 83 714 909 лв. 

Усвоените през шестмесечието средства са 9 329 387 лв. 

 



 

 

С 19 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

решение за 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 първото 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 от дневния ред членовете на Съвета са запознаха с 

предприетите действия по 3 сигнала, разгледани на предишни заседания и взеха 

решение по 2 новопостъпили сигнала. 

 

 

По точка пета Разни г-н Ангел Ангелов предложи кметовете на общини да 

представят информация какви дейности са извършили през 2012 г. по отношение 

превенцията на корупцията. 

Г-н Ташко Танов предложи да се събере информация за всички проекти, които 

се изпълняват на територията на областта, за да се установят тези с интеграционна 

насоченост към ромското население. 

Г-н Петров уточни, че информацията, която се събира в изпълнение на мярка 7 

от Програмата на Съвета е само за проекти с бенефициент съответната община и за да 

се получи по-пълна такава може да бъде поискана от Областния информационен 

център. 

Г-н Ташко Танов обърна внимание, че следва да се предприемат по-строги 

мерки за опазване на обществения ред в гр. Монтана. 

Г-н Валери Димитров даде информация, че служители на ОД на МВР освен 

изпълнение на ежедневните си задължения правят тематични проверки по отношение 

спазване на обществения ред. 

 

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 

 
 


