
ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията в област Монтана 

 

 

 Днес 02.12.2016 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. Даниела Тончева Накова – главен секретар на Регионална здравна инспекция 

Монтана; 

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

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

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

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

Монтана.  

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. Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионален 

инспекторат по образованието Монтана; 

4. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци;  

5. Илиян Тимчев – председател на Общински съвет Берковица; 

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

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

12. Ташко Танов Танов  –  председател на фондация “Регионално културно развитие 

– Нангле 2000”. 

 

На заседанието присъства и: 



1. Бойко Макавеев Благоев – заместник областен управител; 

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

администрация Монтана  

 

Г-н Петров, уведоми 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 12 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 10,15 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. Приемане промени в състава на ООСППК. 

2. Разглеждане и приемане отчетите на общините от област Монтана, по мярка 5 от 

Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в 

област Монтана за 2015 г., за усвоените през второто шестмесечие на 2015 г. от 

тях средства, получени от оперативни и други програми, от 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и др. 

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

„Изискване на доклад от общините и териториалните звена на изпълнителната 

власт на територията на областта за въведените от тях антикорупционни мерки” 

от Програмата за 2015 г. 

4. Разглеждане и приемане отчетите на общините от област Монтана, по Мярка 4 

„Изискване на доклад от общинските съвети и анализ за въведените мерки за 

прозрачност при работата им” от Програмата за 2015 г. 

5. Разглеждане на жалби, постъпили в ООСППК. 

6. Разни. 

 

По първа точка от дневния ред – Приемане промени в състава на ООСППК, г-н 

Петров уведоми, че съгласно чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област 

Монтана, членуването в Съвета е на основание писмено уведомление от съответната 

организация. Същият е и реда при приемане на нови членове във вече конституиран 

Съвет. 

Директорът на РЗИ Монтана писмено е уведомил Областния управител, че 

представител на организацията ще е г-жа Даниела Тончева Накова – главен секретар на 

РЗИ. 

На заседание на Областния съвет за развитие е взето решение представители на 

местните власти в ООСППК да бъдат г-жа Наташа Младенова – Кмет на община 

Брусарци и д-р Илиян Тимчев – председател на Общински съвет Берковица. 

Председателят на Съвета предложи приемането на новите членове да бъде 

гласувано. 

Решение 1: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

предложението за приемане на г-жа Даниела Накова – представител на РЗИ Монтана и 



г-жа Наташа Младенова и г-н Илиян Тимчев – представители на местните власти се 

прие. 

 

По втора точка – разглеждане и приемане отчетите на общините от област 

Монтана, по мярка 5 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на 

ООСППК в област Монтана за 2015 г., за усвоените през второто шестмесечие на 2015 

г. от тях средства, получени от оперативни и други програми, от Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към МС и др. г-н Петров даде думата на г-жа 

Миронова, която запозна присъстващите с предоставената от общините информация: 

1. Община Берковица – 1 906 978 лв. от МКВПМС за 6 обекта, пострадали от 

природни бедствия. 

2. Община Бойчиновци – 3 375 713 лв. от ДФ «Земеделие» за 3 проекта по мерки 

223, 321 и 322 – реконструкция на част от водопроводите в 5 населени места, 

благоустройство на площадните пространства на 3 населени места и залесяване 

с широколистни култури на неземеделска земя. 

3. Община Брусарци – 7 931 575 лв. по Програмата за развитие на селските райони 

и МРРБ за 4 проекта – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и 

външен довеждащ водопровод гр. Брусарци и хидрофорна станция Крива бара, 

реконструкция на ВВМ Крива бара и Буковец и реконструкция на общински път 

Смирненски – Буковец, подобряване площадните пространства в 4 населени 

места и изработване на проект за Общ устройствен план на община Брусарци. 

4. Община Вълчедръм – няма усвоени средства през периода. 

5. Община Вършец – 10 889 380 лв. от ДФ «Земеделие» и ОП «Регионално 

развитите» за 6 проекта – реконструкция на ВВМ, рехабилитация на общинска 

пътна мрежа, многофункционален спортен център, залесяване, екопътека и др. 

6. Община Лом – 1 900 279 лв. по ОП „Регионално развитие” и ОП „Развитие на 

човешките ресурси” за 5 проекта – изграждане на центрове за ТГС с Румъния, 

Център за настаняване от семеен тип, изграждане на зелена и достъпна градска 

среда и др. 

7. Община Медковец – 149 903 лв. по ОП РР, ОП РЧР и фонд «Социална закрила» 

(МТСП) за 3 проекта – Център за социални услуги за хора в неравностойно 

положение, осигуряване на безплатна храна, лични асистенти. 

8. Община Монтана – 13 378 490 лв. от ДФ «Земеделие», МРРБ, ОП «Околна 

среда», ОП «Техническа помощ» и ОПАК за 8 проекта – залесяване на 

неземеделски земи, осигуряване на зелена и достъпна среда, областен 

информационен център, разширение и рехобилитация на канализационната и 

водоснабдителна мрежа на гр. Монтана и др.  

9. Община Чипровци – 2 864 130 лв. по Програмата за развитие на селските райони 

за 6 проекта – реконструкция на спортна зала, изграждане на атракционен парк, 

подобряване натуристическата инфраструктура и др.  

10. Община Якимово – 13 710 лв. за извършване на възстановителни работи на 

язовир «Илиевското» с. Комощица. 

Решение 2: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

членовете на Съвета приеха отчетите на общините от област Монтана, по мярка 5 от 

Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област 

Монтана за 2015 г., за усвоените през второто шестмесечие на 2015 г. от тях средства, 

получени от оперативни и други програми, от Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към МС и др.     

 

По точка три – разглеждане и приемане отчетите на общините от област 



Монтана, по Мярка 3 „Изискване на доклад от общините и териториалните звена на 

изпълнителната власт на територията на областта за въведените от тях 

антикорупционни мерки” от Програмата за 2015 г. г-н Петров уведоми, че информация 

е получена от 8 общини и 27 териториални структури, като общините Берковица, 

Монтана и Якимово не са представили данни за въведени антикорупционни мерки. 

От предоставената информация става ясно, че в повечето общини са изградени 

Общински антикорупционни съвети. Прозрачното управление е основна мярка против 

корупционни действия в общинските администрации. Организират се публични 

обсъждания на бюджета, наредби, планове, стратегии и др. Предоставянето на услуги 

на «едно гише» също е мярка, ограничаваща възможността за такива действия. На 

всякъде има поставени кутии за подаване на сигнали от граждани. Част от общините са 

предоставили възможност за обучение на служителите в областта на антикорупцията.  

Основните въведени антикорупционни мерки в териториалнине звена са 

осигурена възможност за подаване на сигнали от гражданите по различни начини, 

предоставяне на административните услуги на «едно гише», въведени 

антикорупционни процедури, носене на отличителни знаци от служителите и 

деклариране на имотното им състояние ежегодно, видеонаблюдение, ротация на 

служителите, при извършване на проверки, обучение на служителите и др. 

Решение 3: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

членовете на Съвета приеха отчетите на общините от област Монтана, по Мярка 3 

„Изискване на доклад от общините и териториалните звена на изпълнителната власт на 

територията на областта за въведените от тях антикорупционни мерки” от Програмата 

за 2015 г. 

 

 По точка четири от дневния ред – разглеждане и приемане отчетите на 

общините от област Монтана, по Мярка 4 „Изискване на доклад от общинските съвети 

и анализ за въведените мерки за прозрачност при работата им” от Програмата за 2015 г. 

г-н Петров даде думата а г-н Благоев, който информира, че шест общински съвета са 

предоставили информация. Такава няма подадена от общински съвет Брусарци, 

Вършец, Медковец, Монтана и Чипровци. 

От предоставената информация може да се обобщи, че с цел прозрачност, 

заседанията на общинските съвети са открити и на тях може да присъстват граждани и 

журналисти. Дневният ред за провеждането им и решенията се публикуват на интернет 

страниците и на информационни табла. Председателите на общинските съвети имат 

приемни дни. Провежда се публично обсъждане на проекти на нормативни документи, 

планове и стратегии. В някои общини заседанията се излъчват на живо по кабелно 

радио.  

Решение 4: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

членовете на Съвета приеха отчетите на общините от област Монтана, по Мярка 4 

„Изискване на доклад от общинските съвети и анализ за въведените мерки за 

прозрачност при работата им” от Програмата за 2015 г. 

 

По точка пет от дневния ред – разглеждане на жалби, постъпили в ООСППК г-н 

Петров даде думата на г-жа Миронова да представи жалбите и сигналите постъпили до 

Съвета. 

Сигнали вх. № 1/07.04.2016 г. и вх. № 2/05.05.2016 г. от жител на гр. Варна за 

възможна корупция при провеждане на обществена поръчка за избор на проектант за 

изготвяне на работен проект в община Вършец и последващо осъществяване на 

авторски надзор, поради това, че спечелилият участник е регистриран 4 месеца преди 

провеждане на поръчката (25.11.2015 г.) и не отговаря на минималните изисквания. 



Жалбоподателят е била участник в обществената поръчка. 

Сигналите са изпратени до кмета на община Вършец за становище. 

Становище, в едно с документи от проведената процедура, е дадено от 

председателя на комисията, определена от кмета на общината за получаване, 

разглеждане и оценка на получените оферти за участие в горецитираната обществена 

поръчка. Дружеството класирано на първо място е вписано в Търговския регистър на 

10.12.2014 г., а от 25.11.2015 г. има нов дружествен договор.  

Освен това дружеството е изпълнило три проектирания със сходен предмет и е 

приложило референции за това. 

Становището на председателя на комисията е, че сигналът е неоснователен и 

цели да урони престижа и доброто име на членовете на комисията и възложителя. 

Решение 4: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

членовете на Съвета взеха решение преписката със сигнали с вх. № 1/07.04.2016 г. и вх. 

№ 2/05.05.2016 г. да бъде приключена. 

 

Сигнали вх. № 3/05.05.2016 г. и вх. № 4/09.05.2016 г. от жители на с. Сталийска 

махала относно наводняване на имота им от повърхностни дъждовни води, както и 

изградени тоалетна и септична яма върху канал за отвеждане на повърхностни води. 

По същия проблем многократно са подавани сигнали и са правени проверки на 

място от комисии и по документи.  

По последните сигнали, със заповед на Областния управител, отново е назначена 

комисия с представители от Областна администрация Монтана, РД „ПБЗН” Монтана и 

Община Лом, която е извършила проверка на място. Становището на комисията е, че са 

налице условия за наводняване на имотите в ниската част на кв. 71, поради 

съществуващата конфигурация на терена и за предотвратяването му е необходимо 

следното: 

- Община Лом да предприеме мерки за подобряване и възстановяване на 

нормалната проводимост на отводнитилните съоръжения (уличен водосток, 

канавка и др.); 

- Кметът на с. Сталийска махала да упражнява контрол да не се запълват 

отводнитилните съоръжения с боклуци и други подпришващи материали; 

- Собствениците на имотите (в т.ч. и жалбоподателите) да спазват разпоредбите 

на чл. 87, ал. 2 от ЗУТ, според който имат задължение да пропуснат 

повърхностните отпадни води през собствените си имоти до съществуващите 

улични съоръжение, за което многократно са давани предписания от кмета на 

община Лом. 

След проверката кметът на община Лом отново е дал предписания за 

отстраняване на проблемите. 

Решение 5: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

членовете на Съвета взеха решение преписката със сигнали с вх. № 3/05.05.2016 г. и вх. 

№ 4/09.05.2016 г. да бъде приключена. 

 

С нови сигнали вх. №№ 6/07.07.2016 г. и 7/14.07.2016 г. жителката на с. 

Сталийска махала отново изказва недоволство и излага същите проблеми без да добавя 

нови факти и обстоятелства.  

Решение 6: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

членовете на Съвета взеха решение преписката със сигнали с вх. вх. №№ 6/07.07.2016 

г. и 7/14.07.2016 г. г. да остане без разглеждане, поради липса на нови факти и 

обстоятелства. 

 



С писмо вх. № 5/27.06.2016 г. директорът на РЗИ Монтана е изпратил копие на 

сигнал за корупция от жител на с. Смоляновци, изпратен им от Министерство на 

здравеопазването. 

Сигналът е срещу ТЕЛК Лом за намаляване на % инвалидност. 

Решение 7: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

членовете на Съвета взеха решение РЗИ Монтана да уведоми Председателя на 

ООСППК за предприетите действия от тяхна страна. 

 

Сигнал вх. № 8/19.09.2016 г. от жителка на с. Ерден. 

Поставени са различни проблеми:  

- Непочистен отпадъчен строителен материал от две разрушени от наводнението 

преди 15 г. къщи и върху него са израснали дървета и храсти. 

- Запушен водосток. 

- Неправилно усвоени средства за почистване на улиците (най-засегнатата част от 

улицата не е почистена). 

- Спазени ли са процедурите за продажба на имот (пърдището) – една част на 

фирма за производство на електроенергия със слънчеви батерии и другата част 

за построяване на игрище. 

- Усложнен достъп до имота на жалбоподателката. 

- Наличие на конфликт на интереси, поради асфалтиране на улица и изграждане 

на канал в близост до имот, който се използва от брата на кмета на с. Ерден. 

 

За част от поставените въпроси има сигнал до РИОСВ Монтана, който е 

препратен до Областния управител. Поискано е становище от кмета на община 

Бойчиновци, което е че жалбата е неоснователна и не подлежи на разглеждане. 

Със заповед на Областния управител е назначена комисия, която да извърши 

проверка на място. 

Комисията е констатирала, че в близост до имота жалбоподателката няма 

видими следи от паднали къщи и съществуващият водосток не е запушен. 

В съседство с имота е налице отводящ канал, за който е имало предписание от 

Басейнова дирекция Дунавски район, да бъде почистен от тревна, храстовидна и 

дървесна растителност. Предписанието е изпълнено в срок, за което има съставен 

констативен протокол. 

Достъп до имота на жалбоподателката е осигурен от главната улица, която е 

асфалтирана и осветена и от второстепенна улица, която е насипана с чакъл.  

Протоколът на комисията и е изпратен с писмо от 14.11.2016 г., но същото е 

върнато от Български пощи, защото получателят се е преместил на друг адрес. 

Решение 8: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

членовете на Съвета взеха решение сигналът да се изпрати до кмета на община 

Бойчиновци за становище по въпросите от неговата компетентност. По останалите 

въпроси, поради извършена провека да не се предприемат действия. 

 

Сигнал вх. № 9/30.11.2016 г. от жител на гр. Вършец, получен на страницата на 

Комисията за превенция и противодействие на корупцията, срещу частен лесовъд за 

неправомерна сеч и превозване на дървесина в селата Горно и Долно Озирово. 

Решение 8: С 12 гласа «да», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» 

членовете на Съвета взеха решение сигналът да се изпрати за извършване на проверка 

от Регионална дирекция по горите Берковица и ОД на МВР Монтана. 

 



 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  

 


