
 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията в област Монтана 

 

 

 Днес 29.05.2012 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. Нина Пламенова Петкова – зам. областен управител на Област Монтана 

2. Иван Димитров Тодоров – главен секретар на ОА Монтана 

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

Монтана 

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

Териториално митническо управление Лом 

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

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

Монтана 

7. Иванка Димитрова Александрова – юрисконсулт в РУСО Монтана 

8. Ангел Митов Ангелов – председател на ТПП Монтана  

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

 

От заседанието отсъстваха: 

 

1. Ивайло Иванов Петров – областен управител на област Монтана  

2. Олег Иванов Димитров – окръжен прокурор в ОП Монтана 

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

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

Видин  

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

Монтана 

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

инспекторат по образованието Монтана 

7. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци 

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

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

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

Монтана  

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

Монтана 

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

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

КИИП Монтана  

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

15. Представител на фондация “Шам”   

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

развитие – Нангле 2000” 

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

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

 

На заседанието присъства и: 

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

 

Заседанието се председателства от г-жа Нина Петкова – заместник председател 

на ООСППК. 

Поради липса на кворум, на основание чл. 18, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в област Монтана, началото на заседанието, обявено 

в поканата за 14,00 часа се отложи с 15 мин.  



В 14,15 часа председателстващата установи, че има присъствие на заместник 

председател и 8 членове, което е предпоставка за провеждане на редовно заседание. 

Г-жа Петкова припомни на присъстващите дневния ред и предложи 

включването на нова точка в него - Разглеждане и 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 2011 г. за усвоените от тях през второто 

шестмесечие на 2011 г. средства, получени от Европейския съюз, по програми на 

Министерства и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към МС. 

Членовете на съвета единодушно приеха допълнения дневен ред, а именно: 

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

второто шестмесечие на 2011 г. по Мярка 3 от Програмата за превенция и 

противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2011 г. за 

постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия. 

2. Разглеждане и 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 2011 г. за усвоените от тях през второто шестмесечие на 

2011 г. средства, получени от Европейския съюз, по програми на Министерства 

и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. 

3. Разглеждане на жалби, постъпили в ООСППК. 

4. Разни. 

 

          По първа точка от дневния ред г-жа Петкова даде думата на г-жа Миронова 

която запозна присъстващите, че в изпълнение на Мярка 3 от Програмата за 

превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2011 г. 

е получена и обобщена информация за постъпилите сигнали за корупция и 

предприетите действия по тях.  

          От подадената информация от териториалните структури и общините е видно 

че подадени сигнали има само в ОД на МВР. Там са постъпили 6 сигнали за 

корупционни действия извършени от длъжностни лица от държавната власт, местното 

самоуправление и здравеопазването. 

          След проверки, 4 от сигналите на са потвърдени и преписките са прекратени от 

прокуратурата.  

     По един от тях са установени данни за извършване на престъпление и е 

образувано досъдебно производство и един все още е в процес на проверка. 

 

С 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе 

решение за приемане отчетите на териториалните звена и общините за 

второто шестмесечие на 2011 г. по Мярка 3 от Програмата за превенция и 

противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2011 г. за 

постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия. 

 

По втора точка от дневния ред Разглеждане и 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 2011 г. за усвоените 

от тях през второто шестмесечие на 2011 г. 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: 

На територията на област Монтана през второто шестмесечие на 2011 г. се 

работи по 68 проекта на обща стойност 77 583 812 лв. 

Усвоените през полугидието средства са 8 402 906 лв. 

 

С 9 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 2011 г. за усвоените от тях през второто шестмесечие на 

2011 г. средства, получени от Европейския съюз, по програми на 

Министерства и от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС. 

 



 По трета точка от дневния ред са разгледани и предприети действия по 3 

новопостъпили сигнали и е представена информация за предприети действия по 2 

сигнала, разгледани на предишни заседания. 

 

По четвърта точка от дневния ред г-жа Петкова постави за обсъждане 

присъствието на членовете на Съвета на заседанията му. Тя обърна внимание, че 

някои от тях системно отсъстват, а съгласно чл. 18, ал. 2 от Правилника системното 

невземане на участие в работата на Съвета е основание за прекратяване на 

членството. За системно неучастие се счита неявяването на повече от три поредни 

заседания без уважителни причини.  

  След дискусии присъстващите с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” взеха решение да се изпрати писмо до всички организации, 

които имат представители в ООСППК с напомняне за разпоредбите на 

Правилника за организацията и дейността на Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията в област Монтана. 

 

Г-н Езекиев предложи отново да се разпространи информация за координатите 

на Съвета до териториалните структури, общините и кметствата.  

Членовете с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” приеха 

предложението.   

 

С това дневния ред се изчерпа и г-жа Петкова закри заседанието на Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.  
 
 
НИНА ПЕТКОВА        /П/ 
Заместник областен управител на област Монтана и  
Заместник председател на ООСППК 
  
 

 
 

инж. Иван Тодоров         /П/ 

Главен секретар на ОА Монтана и секретар на ООСППК 

 
 
Протоколчик:          /П/ 
Даниела Миронова 

Директор на дирекция АПОФУС 

 
 


