
ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие

на корупцията в област Монтана

Днес 19.12.2014 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– заместник областен управител на Област

Монтана
2. Иван Димитров Тодоров – главен секретар на Областна администрация

Монтана
3. Верджиния Станиславова Савчева – прокурор в Окръжна прокуратура

Монтана
4. Йордан Цветанов Йорданов –  началник група ППКФС в ОД на МВР с

пълномощно от 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. Дончо Иванов Трашлиев – н-к отдел „Митническо разузнаване и
разследване” в Териториално митническо управление Лом

7. Анушка Василева Вълова – директор на офис на НАП в гр. Монтана
8. Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионален

инспекторат по образованието Монтана
9. Рени Славкова Петкова – главен секретар на Регионална здравна

инспекция Монтана
10. Светлин Николов Лазаров – общински съветник в Общински съвет Монтана
11. Пенка Димитрова Петрова – регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа”

Монтана
12. Ангел Митов Ангелов – председател на ТПП Монтана
13. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана
14. Камелия Александрова Василева – директор на Радиоцентър “Канал М”
15. Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”

От заседанието, поради служебна ангажираност отсъстваха:
1. Ивайло Иванов Петров – областен управител на Област Монтана
2. Силвия Златева Спасова – главен финансов инспектор в АДФИ с място на

работа гр. Монтана
3. Ивайло Иванов Георгиев  – директор на ТП на НОИ Монтана
4. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци
5. Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана
6. Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара

Монтана и заместник председател на РЗК Монтана
7. Людмил Кирилов Джурджов – заместник председател на УС на РК на БЛС

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

Монтана
9. Ташко Танов Танов  –   председател на фондация “Регионално културно

развитие – Нангле 2000”

Заседанието се председателства от г-жа Нина Петкова, съгласно Заповед №
РД-20-71/19.12.2014 г. на Областния управител на област Монтана, поради
отсъствието му.

След като установи наличието на кворум г-жа Петкова 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
2013  г.  и първото на 2014  г.,  по Мярка 3  от Програмата за превенция и
противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2013  г.  и
2014 г., за постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия.

3. Разглеждане и приемане отчетите на общините от област Монтана, по мярка 4
от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в
област Монтана за 2013 г. и 2014 г., за усвоените през второто шестмесечие
на 2013  г.  и първото на 2014  г.  от тях средства,  получени от Европейския
съюз по програми на Министерства и от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към МС.

4. Обсъждане на програма за работата на ООСППК за 2015 г.
5. Разглеждане на жалби, постъпили в ООСППК.
6. Разни.

Дневният ред се прие с пълно единодушие.

По точка първа от дневния ред г-жа Петкова уведоми присъстващите, че
съгласно чл. 2, ал. 2 от Правилника, мандатът на Съвета съвпада с мандата на
изпълнителната власт.

Поради тази причина са изпратени писма до всички териториални структури,
които имат представителство в Съвета, да определят свой представител за негов
член.

 Новият състав на ООСППК ще е следният:

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. Верджиния Станиславова Савчева – прокурор в Окръжна прокуратура

Монтана
5. Мариян Спиридонов Божинов – началник сектор „Противодействие на

икономическата престъпност”  в ОД на МВР Монтана
6. Езекия Василев Езекиев – началник сектор в ТД „Национална сигурност”

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

в Териториално митническо управление Лом
8. Анушка Василева Вълова – директор на офис на НАП в гр. Монтана
9.  Силвия Златева Спасова – главен финансов инспектор в АДФИ с място на

работа гр. Монтана
10.Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионален

инспекторат по образованието Монтана
11.Рени Славкова Петкова – главен секретар на Регионална здравна инспекция

Монтана
12.Ивайло Иванов Георгиев  – директор на ТП на НОИ Монтана
13.Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци
14.Светлин Николов Лазаров – общински съветник в Общински съвет Монтана
15.Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана
16.Пенка Димитрова Петрова –  регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа”

Монтана
17.Ангел Митов Ангелов – председател на ТПП Монтана
18.Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара

Монтана и заместник председател на РЗК Монтана
19.Людмил Кирилов Джурджов –  заместник председател на УС на РК на БЛС

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

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



22.Ташко Танов Танов  –  председател на фондация “Регионално културно
развитие – Нангле 2000”

23.Камелия Александрова Василева – директор на Радиоцентър “Канал М”
24.Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”

На основание чл. 6., ал. 1 от Правилника, Съветът се състои от председател,
двама заместник-председатели, секретар и членове. Председател на Съвета е
областният управител на област Монтана. Председателят се подпомага от двама
заместник-председатели, единият от които е заместник областен управител на
област Монтана, а другият е представител на гражданското общество.
Организационната дейност и координацията,  свързани с дейността на Съвета се
осъществяват от неговия секретар, който е главният секретар на ОА-Монтана,
подпомаган от областната администрация.

Г-жа Петкова уведоми, че съгласно чл. 7. (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, поради което предложи гласуване на състава.

Направи се предложение заместник председател, представител на
гражданското общество да остане г-жа Камелия Александрова,  която е на тази
длъжност и в предишния мандат.

Всички членове единодушно гласуваха предложения състав на Съвета и за
заместник председател от квотата на гражданското общество – г-жа Камелия
Александрова.

По точка втора от дневния ред - Разглеждане и приемане отчетите на
общините за второто шестмесечие на 2013 г. и първото на 2014 г., по Мярка 3 от
Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област
Монтана за 2013 г.  и 2014 г.,  за постъпилите сигнали за корупция и предприетите
действия г-жа Петкова уведоми, че в нито една община няма постъпили сигнали за
корупция през разглеждания период.

По точка трета от дневния ред -  Разглеждане и приемане отчетите на
общините от област Монтана, по мярка 4 от Програмата за превенция и
противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2013 г. и 2014 г., за
усвоените през второто шестмесечие на 2013 г. и първото на 2014 г. от тях средства,
получени от Европейския съюз по програми на Министерства и от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС г-жа Петкова
представи на присъстващите получената и обобщена информация от общините:

През второто полугодие на 2013  г.  и първото на 2014  г.  те работят по 89
проекта на обща стойност 154 854 396 лв.

Усвоените през второто шестмесечия на 2013 г. средства са 30 010 968 лв., а
усвоените през първото на 2014 г. – 19 232 867 лв.

По общини информацията е следната:

Берковица
Общината работи по 13 проекта на обща стойност 11 746 524 лв.
Общо усвоени през второто шестмесечие на 2013 г. са 2 441 906 лв.
Общо усвоени през първото шестмесечие на 2014 г. са 1 024 686 лв.

Бойчиновци
Няма усвоени средства

Брусарци
Общината работи по 3 проекта на обща стойност 8 114 169 лв.
Общо усвоени през второто шестмесечие на 2013 г. са 608 724 лв.
Общо усвоени през първото шестмесечие на 2014 г. са 267 508 лв.

Вълчедръм
Няма подадена информация



Вършец
Общината работи по 12 проекта на обща стойност 17 743 161 лв.
Общо усвоени през второто шестмесечие на 2013 г. са 863 712 лв.
Общо усвоени през първото шестмесечие на 2014 г. са 2 269 037 лв.

Георги Дамяново
Общината работи по 10 проекта на обща стойност 8 365 055 лв.
Общо усвоени през второто шестмесечие на 2013 г. са 1 492 391 лв.
Общо усвоени през първото шестмесечие на 2014 г. са 1 440 884 лв.

Лом
Общината работи по 16 проекта на обща стойност 31 104 993 лв.
Общо усвоени през второто шестмесечие на 2013 г. са 3 085 954 лв.
Общо усвоени през първото шестмесечие на 2014 г. са 3 220 371 лв.

Медковец
Общината работи по 6 проекта на обща стойност 7 815 120 лв.
Общо усвоени през второто шестмесечие на 2013 г. са 3 299 968 лв.
Общо усвоени през първото шестмесечие на 2014 г. са 419 071 лв.

Монтана
Общината работи по 15 проекта на обща стойност 66 094 759 лв.
Общо усвоени през второто шестмесечие на 2013 г. са 16 420 785 лв.
Общо усвоени през първото шестмесечие на 2014 г. са 9 706 719 лв.

Чипровци
Общината работи по 10 проекта на обща стойност 2 703 636 лв.
Общо усвоени през второто шестмесечие на 2013 г. са 1 188 917 лв.
Общо усвоени през първото шестмесечие на 2014 г. са 884 589 лв.

Якимово
Общината работи по 4 проекта.
Общо усвоени през второто шестмесечие на 2013 г. са 608 610 лв.
През първото шестмесечие на 2014 г. няма усвоени средства.

Присъстващите единодушно приеха отчетите на общините по точка втора и
трета от дневния ред.

По точка четвърта от дневния ред г-жа Петкова предложи за обсъждане
следните мерки,  които да бъдат включени в Програмата за работа на Съвета през
2015 г.

ПРОГРАМА
НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА

КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2015 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
2. Ръководителите на
всички административни
структури на територията
на областта

постоянен

2.  Изискване на 6-месечни доклади от всички
териториални звена и общински
администрации за постъпилите сигнали за

1. Секретар на ООСППК 31.07.2015
28.02.2016



корупция и предприетите от тях действия.
Ведомствата и общините, в които има
зачестили сигнали да се канят да
присъстват на заседания на ООСППК.

3.  Изискване на доклад от общините и
териториалните звена на изпълнителната
власт на територията на областта за
въведените от тях антикорупционни мерки

1. Секретар на ООСППК 30.11.2015

4.  Изискване на доклад от общинските
съвети и анализ за въведените мерки за
прозрачност при работата им

1. Секретар на ООСППК 31.12.2015

5.  Разглеждане и приемане отчет на
общините от област Монтана за усвоените
през 2015 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)

31.07.2015
28.02.2016

6.  Провеждане на заседание на ООСППК с
участие на представители на Главния
инспекторат към Министерски съвет във
връзка с провежданата държавна
антикорупционна политика

1. Председател на
ООСППК

31.08.2015

Други предложения и допълнения от членовете на Съвета нямаше и
Програмата се прие единодушно.

По точка пета от дневния ред г-жа Петкова предложи за разглеждане два
сигнала, постъпили до Съвета:

1. Вх. № 1/07.01.2014 г. (ОКД-46-2/07.01.2014 г.) от общински съветник
Относно: Злоупотреба със служебно положение на общински съветници
във връзка с командироването им.

Г-н Езекиев уведоми членовете на Съвета, че по изнесеното в сигнала в
Районна прокуратура Лом е образувана прокурорска преписка № 333/2014 г.

2. Вх. № 2/15.10.2014г. (АК-11-43-(6)/15.10.2014г.) от жители на с.
Сталийска махала

Относно: наводняване на имота им в с. Сталийска махала.
По същия въпрос многократно от 2006 г. до момента са подавани жалби, по

които са предприемани съответните действия (изпращани са за решаване по
компетентност до кмета на община Лом, комисия, назначена от областния управител
е ходила на място и е дала съответните предписания).

С писмо от 06.06.2014 г.  кметът на община Лом за пореден път отговаря,  че
по регулационния план на селото от 1922 г. няма нанесен отводнителен канал,
минаващ около имотите на жалбоподателите.

Собствениците на имотите по стопански начин за собствено ползване са
изкопали земна отводнителна канавка, която с течение на времето е естествено
запълнена.  Същата не е нанесена в одобрения през 1989  г.  кадастрален и
регулационен план.

Предвидено е евентуално изграждане на подобно съоръжение двустранно по
граници на имота (УПИ-607) на гражданите, но те категорично отказват такъв вид
съоръжение да бъде изпълнено по сега действащия план.

След обсъждане членовете на Съвета взеха единодушно решение
жалбоподателите да бъдат уведомени, че проблематиката изложена в сигнала не е
от компетентността на ООСППК.

По точка шеста от дневния ред думата взе г-н Ангел Ангелов, който предложи
на следващо заседание представителите на Окръжна прокуратура Монтана,  ТД
„Национална сигурност” Монтана и ОД на МВР Монтана да запознаят останалите



членове на Съвет с определението за корупция и корупционни схеми,  както и тези
определения по подходящ начин да се разпространят сред гражданите.

Освен това г-н Ангелов предложи да се обмислят начини за информиране на
обществеността за съществуването на ООСППК.

С това дневния ред се изчерпа и г-жа Петкова закри заседанието на
Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

НИНА ПЕТКОВА
Зам. областен управител на област Монтана
За председател на ООСППК

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