
ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие

на корупцията в област Монтана
/извадка/

Днес 05.11.2013 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. Анатолий Кръстев Младенов – областен управител на Област Монтана
2. Олег Иванов Димитров – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура

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

икономическата престъпност” в ОД на МВР Монтана, упълномощен от
Бисер Иванов Йончев – ВНД заместник директор на ОД на МВР Монтана

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

5. Анушка Василева Вълова – директор на офис на НАП в гр. Монтана
6. Даниела Георгиева Кръстева – началник отдел АПФСИО в Регионален

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

инспекция Монтана
8. Наташа Михайлова Младенова – кмет на община Брусарци
9. Светлин Николов Лазаров – общински съветник в Общински съвет Монтана
10. Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана
11. Пенка Димитрова Петрова – регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа”

Монтана
12. Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара

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

Монтана
14. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана
15. Ташко Танов Танов  –   председател на фондация “Регионално културно

развитие – Нангле 2000”
16. Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”

От заседанието, поради служебна ангажираност отсъстваха:
1. Владимир Йорданов Теофилов– заместник областен управител на Област

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

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

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

работа гр. Монтана
5. Иванка Димитрова Александрова –  началник отдел ЧРАПИО в РУСО

Монтана
6. Ангел Митов Ангелов – председател на ТПП Монтана
7. Людмил Кирилов Джурджов –  заместник председател на РК на БЛС

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

На заседанието присъства и:
1. Даниела Миронова Георгиева – директор на дирекция АПОФУС в Областна

администрация Монтана

След като установи наличието на кворум г-н Младенов обяви дневния ред, и
след като нямаше 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 териториалните звена и общините за
първото шестмесечие на 2013 г., по Мярка 3 от Програмата за превенция и
противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2013 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., за усвоените през първото шестмесечие на 2013 г.
от тях средства, получени от Европейския съюз по програми на Министерства
и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

4. Разни.
Дневният ред се прие с пълно единодушие.

По първа точка от дневния ред г-н Младенов припомни на присъстващите, че
съгласно чл. 2, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Областния
обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Монтана,
мандатът на Съвета съвпада с мандата на изпълнителната власт.

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

Няма постъпил отговор от Телевизия Монт 7, като представител на медиите.
ТД на НАП Велико Търново в предишния мандат на Съвета са имали двама

представители, а в настоящия ще имат един.
Предложенията за членове на ООСППК са следните:

1. Анатолий Кръстев Младенов – областен управител на Област Монтана
2. Владимир Йорданов Теофилов– заместник областен управител на Област

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

Монтана
4. Олег Иванов Димитров – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Монтана
5. Бисер Иванов Йончев – ВНД заместник директор на 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. 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 – началник отдел ЧРАПИО в РУСО 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
19. Людмил Кирилов Джурджов – заместник председател 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”

Г-н Младенов уведоми членовете на Съвета,  че съгласно 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 Областна
администрация Монтана.

Г-н Олег Димитров предложи за заместник председател, представител на
гражданското общество да бъде г-жа Камелия Александрова, която е била заместник
председател и в предишния мандат на Съвета.

Г-жа Роза Петрова го подкрепи,  като изтъкна че по този начин ще има
приемственост в ръководството на Съвета.

Съгласно Правилника членуването в Съвета е на основание писмено
уведомление от организацията, чиито представител е съответният член и решение на
Съвета, поради което г-н Младенов подложи на гласуване новия състав.

Същият се прие с пълно мнозинство и новият състав ще е следния:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анатолий Кръстев Младенов – областен управител на Област

Монтана
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 1. Владимир Йорданов Теофилов– заместник

областен управител на Област Монтана
                                          2. Камелия Александрова Василева – директор на

Радиоцентър “Канал М”
  СЕКРЕТАР: Иван Димитров Тодоров – главен секретар на Областна
администрация Монтана

ЧЛЕНОВЕ:

1. Олег Иванов Димитров – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
Монтана;

2. Бисер Иванов Йончев – ВНД заместник директор на ОД на МВР 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 на НАП в гр. Монтана;
6. Силвия Златева Спасова –  главен финансов инспектор в АДФИ с място на

работа гр. Монтана;
7. Даниела Георгиева Кръстева – началник отдел АПФСИО в Регионален

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

Монтана;
9. Иванка Димитрова Александрова – началник отдел ЧРАПИО в РУСО Монтана;
10.Наташа Михайлова Младенова – кмет на община Брусарци;
11.Светлин Николов Лазаров – общински съветник в Общински съвет Монтана;
12.Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана;
13.Пенка Димитрова Петрова –  регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа”

Монтана;
14.Ангел Митов Ангелов – председател на ТПП Монтана;
15.Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара

Монтана;
16.Людмил Кирилов Джурджов – заместник председател на РК на БЛС Монтана;
17.Любомил Илиев Драганов – председател на Контролен съвет на КИИП-РК

Монтана;
18.Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана;
19.Ташко Танов Танов  –  председател на фондация “Регионално културно

развитие – Нангле 2000”;
20.Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”.

След приемане на състава, всички присъстващи членове попълниха
декларации за конфиденциалност.

По втора точка от дневния ред г-н Младенов уведоми членовете на Съвета,
че в изпълнение на мярка 3 от Програмата за 2013 г. е подадена информация, че



през първото шестмесечие на 2013 г. няма постъпили сигнали за корупционни
действия в общините и териториалните структури в областта.

Г-н Ташко Танов предложи да бъдат направени изнесени приемни по
общините с цел улесняване на населението при подаване на сигнали за корупционни
действия.

Г-н Младенов уведоми, че такива изнесени срещи съвместно с кметовете на
общини се предвижда да бъдат направени и на следващо заседание ще запознае
Съвета с графика за тях.

С 16  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 2013 г. по Мярка 3 от Програмата за превенция и
противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2013 г.  за
постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия.

По трета точка от дневния ред Разглеждане и приемане на 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.  за
усвоените от тях през първото шестмесечие на 2013 г. средства, получени от
Европейския съюз, по програми на Министерства и от Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към МС г-н Младенов запозна членовете на Съвета
с получената и обобщена информация от общините, а именно:

На територията на област Монтана през първото шестмесечие на 2013 г. се е
работило по 90 проекта на обща стойност 150 629 253 лв.

Усвоените през полугодието средства са 9 851 196 лв.

С 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Съветът взе
решение за 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. за усвоените от тях през първото шестмесечие на
2013 г. средства, получени от Европейския съюз, по програми на
Министерства и от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към МС.

По точка четвърта г-н Младенов запозна членовете на Съвета с
предложените от Областна администрация Монтана до Инспектората към
Министерски съвет мерки за включване в плана за действие за превенция и
противодействие на корупцията за периода октомври – декември 2013 г.

С цел подобряване на сътрудничеството между държавните институции,
гражданското общество, медиите и бизнеса г-н Младенов предложи членовете на
Съвета на следващото заседание да дадат предложения за антикорупционни мерки,
които да се реализират и да бъдат включени в програмата за 2014 г.

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

АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ       /П/
Областен управител на област Монтана и
Председател на ООСППК

Протоколчик:                /п/
Даниела Миронова



Директор на дирекция „АПОФУС”


