ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие
на корупцията в област Монтана
Днес 19.12.2013 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. 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. Езекия Василев Езекиев – началник сектор в ТД „Национална сигурност”
Монтана
6. 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
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. Рени Славкова Петкова – главен секретар на Регионална здравна
инспекция Монтана
11. Иванка Димитрова Александрова – началник отдел ЧРАПИО в РУСО
Монтана
12. Светлин Николов Лазаров – общински съветник в Общински съвет Монтана
13. Пенка Димитрова Петрова – регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа”
Монтана
14. Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара
Монтана
15. Любомил Илиев Драганов – председател на Контролен съвет на КИИП-РК
Монтана
16. Камелия Александрова Василева – директор на Радиоцентър “Канал М”
От заседанието, поради служебна ангажираност отсъстваха:
1. Даниела Георгиева Кръстева – началник отдел АПФСИО в Регионален
инспекторат по образованието Монтана
2. Наташа Михайлова Младенова – кмет на община Брусарци
3. Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана
4. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана
5. Ташко Танов Танов – председател на фондация “Регионално културно
развитие – Нангле 2000”
6. Ангел Митов Ангелов – председател на ТПП Монтана
7. Людмил Кирилов Джурджов – заместник председател на РК на БЛС
Монтана
8. Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”
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. Разглеждане на резултатите от анкета сред гражданите и бизнеса с цел
получаване на информация за евентуално наличие на корупционни практики
в общините.
2. Обсъждане на програма за работата на ООСППК за 2014 г.
3. Разглеждане на жалби, постъпили в ООСППК.
4. Разни.
Дневният ред се прие с пълно единодушие.
По първа точка от дневния ред г-н Младенов припомни на присъстващите, че
във връзка с изпълнение на т. 8 от Програмата на ООСППК за 2012 г. на
заседанието, проведено на 18.12.2012 г. е приет текст на анкета за получаване на
информация за евентуално наличие на корупционни практики в Областна
администрация Монтана, общините и териториалните структури.
Резултатите от попълнената анкета в териториалните структури са разгледани
на заседанието, проведено на 04.06.2013 г., а резултатите от попълнената анкета в
общините са следните:
1. На какви длъжностни нива в съответната администрация осъществихте
контакт?
31
Технически длъжности (изпълнител - технически сътрудник, шофьор и
др.)
60
Експертни длъжности (експерт, счетоводител, юрисконсулт, инспектор,
специалист и др.)
33
Ръководни длъжности (гл. секретар, директор на дирекция, началник
отдел, началник сектор и др.)
6
Политически кабинет на Областна администрация (областен управител,
заместник областни управители)
67
Кмет, заместник кмет, кметски наместник
11
Ръководител на териториална структура
2. Колко често ползвате услугите на съответната администрация?
Няколко пъти годишно.
Всеки месец.
Много често.
3. Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от
съответната администрация?
Да
Не
Друго................................ (моля, дайте подробности)

91
27
35

138
12
0

4. Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в
администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем?
Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните
98
действия
Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването
41
на допуснатите пропуски
Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание
9
Не, отношението на служителя бе
подчертано нелюбезно
и
9
пренебрежително
5. Според Вас, има ли корупция в това ведомство?
Да, вече ми беше поискан подкуп
Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или
ускорил извършването на услугата
Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде

3
2
4

извършена своевременно нужната услуга
Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха
напълно изрядни
Не, нямам такива впечатления
6. Какво според Вас поражда корупция?
Неточно и неясно формулирана нормативна уредба
Прекалено сложни изисквания за извършване на административните
услуги
Създаване на формални пречки от страна на служители
Културни особености на българското общество
Друго: ....................................... (моля, уточнете)
Не мога да преценя

29
116
33
40
31
21
1
46

7. Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали?
Ще информирам ръководството на ведомството
69
Ще информирам Комисията за превенция и противодействие на
33
корупцията към МС
Ще информирам Областния обществен съвет за превенция и
11
противодействие на корупцията
Ще информирам медиите
14
Няма да реагирам
36
8. При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите
причините, поради които няма да подадете сигнал.
Според мен подаването на сигнал няма да има ефект
48
Ще ми отнеме много време
13
Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни
18
последици за мене
Друго :........................................... (моля, уточнете)
3
9. Ако зависи от вас, какво бихте направили, за да ограничите корупцията в
администрацията?
Усъвършенстване на законодателството
52
Строги наказания за уличените в корупционни действия
77
Бих въвел курсове по антикорупционно образование
16
Не мога да преценя
17
10. Имате ли информация за съществуването на Областен обществен съвет
за превенция и противодействие на корупцията?
Да
49
Не
103
11. При отговор „да”, от къде бяхте информирани?
От интернет страницата на Областна администрация
31
От информационни материали в други администрации
19
От медиите
19
Друго :........................................... (моля, уточнете)
1
12. В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията?
Физическо лице
139
Представител или служител на юридическо лице
16
След като обсъдиха резултатите от анкетата членовете на Съвета се
обединиха около мнението, че дейността му трябва да се популяризира сред
населението, защото голяма част от анкетираните са отговорили, че не са
информирани за съществуването му.
Г-н Младенов предложи представителите на териториалните структури също
да предприемат действия за популяризиране на Съвета.
По втора точка от дневния ред г-н Младенов предложи на членовете на
Съвета проект на Програма за работата му през 2014 г. и даде думата за
предложения.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА
НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2014 г.
1. Взаимодействие с местната власт – кметове на общини, председатели на
общински съвети и председатели на общински обществени съвети за
противодействие на корупцията във връзка с противодействие и превенция на
корупцията.
2. Сътрудничество с териториалните звена на изпълнителната власт, с цел обмен
на информация по предотвратяване на корупционни практики.
3. Изискване на 6-месечни доклади от всички териториални звена и общински
администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях
действия. Ведомствата и общините, в които има зачестили сигнали да се канят
да присъстват на заседания на ООСППК.
4. Разглеждане и приемане отчет на общините от област Монтана за усвоените
през 2014 г. от тях средства получени от Европейския съюз, по програми на
Министерства и от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към МС.
5. Изискване на информация за дейността на общинските антикорупционни
съвети през 2013 г.
6. Поддържане на електронен регистър на интернет страницата на Областна
администрация Монтана за постъпилите сигнали.
Г-жа Рени Славкова, имайки предвид резултатите от анкетата по отношение
информираността на гражданите за съществуването на ООСППК предложи да се
проведе среща с представители на местните медии, които да се ангажират в
провеждането на информационна кампания и анкета сред гражданите.
Г-жа Камелия Александрова предложи да се организира и проведе обучение,
свързано с антикорупцията на членовете на Съвета, ръководителите на
териториални структури и кметовете на общини.
Г-н Младенов предложи програмата да се приеме на следващо заседание.
Всички присъстващи се съгласиха с направеното предложение.
По точка три от дневния ред г-н Младенов уведоми членовете на Съвета, че
след последното заседание има постъпил един сигнал, който бе разгледан.
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
инж. Иван Тодоров
/п/
Главен секретар на ОА Монтана и секретар на ООСППК
Протоколчик:
Даниела Миронова
/п/
Директор на дирекция „АПОФУС”

