РЕГИСТЪР
НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ ЗА КОРУПЦИЯ,
ПОДАДЕНИ ДО ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА
ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРЕЗ 2012 г., 2013 г. , 2014 г., 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г.
Актуализиран към 31.12.2020 г.
№

Дата

Начин на
подаване
на
сигнала

Предмет на сигнала

Решение на ООСППК

Предприети действия

2012 г.
1

30.01.2012

В кутията
за сигнали

Незаконно строителство в
населено място от община
Вършец

Информация от
изложеното в сигналите
да бъде изпратена на РО
на НСК Монтана за
произнасяне относно
законността на строежа и
на РЗИ за произнасяне
относно правилното
стопанисване на басейн

Извършена е проверка от РО на НСК Монтана по
документи и на място в населеното място, при която е
установено, че има два незаконни строежа, които са
премахнати в указаните срокове.
Извършена е проверка и от РЗИ Монтана на място, от
която не са установени нарушения.

2

06.04.2012

В пощата
на ОА
Монтана

Периодични наводнения в
имота на жалбоподателя в с.
Ст. махала и незаконни
постройки в двора на
съседите

3

27.04.2012

В кутията
за сигнали

Незаконно строителство в с.
Драганица

4

01.06.2012

В пощата
на ОА

Недоволство от дейността на
общинска техническа служба
Вършец

Да се изиска становище
от кмета на община Лом,
относно предприетите до
момента действия по
поставения проблем за
наводняване на имота

Кметът на община Лом уведомява, че по
регулационния план от 1922 г. няма нанесен
отводнителен канал минаващ около имотите на
жалбоподателя и съседите му.
Съседите за собствено ползване, по стопански начин
са изкопали земна отводнителна канавка, която
минава през имотите им. Канавката с течение на
времето е естествено запълнена.
В одобрения през 1989 г. кадастрален и регулационен
план на селото такава канавка не е нанесена.
Предвидено е изграждане на подобно съоръжение
двустранно по границите на имота на жалбоподателя.
Планът от 1989 г. не е обжалван от жалбоподателя,
със изграждане на предложеното съоръжение не е
съгласен.
По отношение съществуването на тоалетни и септична
яма в имотите на съседите, след проведени процедури
за премахване, същите са премахнати и това е
констатирано с протоколи от 30.12.2011 г. и
18.08.2011 г.
Сигналът е идентичен със сигнал № 1, поради което Съветът ги разглежда заедно
Сигналът да се изпрати до Кметът на община Вършец е извършил проверка, от
кмета на община Вършец която е установено, че имотът на жалбоподателката,
както и на други лица в същия парцел нямат излаз на
улица. За да бъде създаден достъп до тези имоти е
необходимо да се направи частично изменение на
плана. Поради това, че имотите са много същото ще се
възложи от общината при наличие на финансов
ресурс. Изменението може да стане и за сметка на
заинтересованите лица.
Отговорът е изпратен и до жалбоподателя.

5

25.06.2012

В пощата
на ОА

Периодични наводнения в
имота на жалбоподателя в с.
Ст. махала и незаконни
постройки в двора на
съседите

На основание чл. 23, ал. 5
от Правилника за
организацията и
дейността на ООСППК в
област Монтана, поради
това че сигналът е
подадена повторно по
въпрос, по който има
решение, същият да не се
разглежда, за което се
уведоми жалбоподателя

Уведомен жалбоподателя

2013 г.
1

28.11.2013

В кутията
за сигнали

Нередности при провеждане
на учебните занятия и
нарушения на финансовата
дисциплина в Професионална
гимназия

Сигналът да се изпрати на
РИО Монтана за
решаване по
компетентност

Извършена проверка от РИО Монтана.

2014 г.
1

07.01.2014

В пощата
на ОА

2

15.10.2014

В пощата
на ОА

Нередности при отчитане на
командировки от общински
съветници
Периодични наводнения в
имота на жалбоподателя в с.
Ст. махала

Сигналът е изпратен до
компетентните органи

По сигнала има образувана преписка в Районна
прокуратура Лом

Сигналът не от
компетентността на
Съвета

Уведомен е вносителят на сигнала.

2015 г.
1

16.02.2015

В пощата
на ОА

Възражение по отговор във Да се уведоми отново
връзка с жалба вх. № вносителят на сигнала, че
2/15.10.2014г.
той не от
компетентността на
Съвета

Уведомен е вносителят на сигнала.

2

17.03.2015

В кутията
за сигнали

Конфликт на интереси на
служител от община в област
Монтана

3

03.06.2015

В кутията
за сигнали

Проблеми от битов характер,
включително внушаване на
страх от определени лица,
заплахи, саморазправа и
нанесен побой.

4

03.08.2015

В кутията
за сигнали

Неправомерни действия на
началник на Общинско
предприятие в гр. Вършец

5

28.08.2015

В кутията
за сигнали

Незаконно строителство в
населено място от община
Вършец

На основание чл. 23, ал. 2
от Правилника за
организацията и
дейността на Областния
обществен съвет за
превенция и
противодействие на
корупцията в област
Монтана сигналът да не
се разглежда, поради
това, че е анонимен
Сигналът да се изпрати на
ОД на МВР Монтана за
решаване по
компетентност
На основание чл. 23, ал. 2
от Правилника за
организацията и
дейността на Областния
обществен съвет за
превенция и
противодействие на
корупцията в област
Монтана сигналът да не
се разглежда, поради
това, че е анонимен
На основание чл. 23, ал. 2
от Правилника за
организацията и
дейността на Областния
обществен съвет за
превенция и
противодействие на
корупцията в област
Монтана сигналът да не
се разглежда, поради
това, че е анонимен

Извършена проверка от РУ на МВР Лом.
Постановление на Районна прокуратура Лом за
отказ от образуване на досъдебно производство и
прекратяване на преписката.

2016 г.
1

07.04.2016

В пощата
на ОА

2

05.05.2016

В пощата
на ОА

3

05.05.2016

В пощата
на ОА

09.05.2016

В пощата
на ОА

5

27.06.2016

В пощата
на ОА

6

07.07.2016

В пощата
на ОА

4

7

14.07.2016

В пощата
на ОА

Възможна корупция при
провеждане на обществена
поръчка от община Вършец

Да се изиска становище
от кмета на община
Вършец

Периодични наводнения в
имота на жалбоподателя в с.
Ст. махала и незаконни
постройки в двора на
съседите

Да се назначи комисия за
проверка на място

Сигнал от жител на с.
Смоляновци за неправомерно
намаляване на процента му
инвалидност от ТЕЛК Лом

Периодични наводнения в
имота на жалбоподателя в с.
Ст. махала и незаконни
постройки в двора на
съседите

РЗИ Монтана да уведоми
за предприетите действия
На основание чл. 23, ал. 5
от Правилника за
организацията и
дейността на ООСППК в
област Монтана, поради
това че сигналът е
подадена повторно по
въпрос, по който има
решение, същият да не се
разглежда

Получени са документи от проведената процедура и
становище от председателя на комисията, определена
от кмета на общината за получаване, разглеждане и
оценка на получените оферти за участие в
обществената поръчка, което е че сигналът е
неоснователен и цели да урони престижа и доброто
име на членовете на комисията и възложителя.
Със заповед на Областния управител 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 са дадени
предписания за предотвратяване наводняване.
След проверката кметът на община Лом отново е дал
предписания за отстраняване на проблемите.
РЗИ Монтана изпраща становище по случая след
извършена проверка

8

19.09.2016

В кутията
за сигнали

Изложени различни проблеми
- непочистен отпадъчен
строителен материал от две
разрушени от наводнение
преди 15 г. къщи, запушен
водосток, неправилно
усвоени средства за
почистване на улици,
нарушени процедури за
продажба на имот общинска
собственост и др.

Да се изиска становище
от кмета на община
Бойчиновци по
проблемите, които са от
неговата компетентност и
не са били обект на
предишна жалба, по която
е извършена проверка

За част от проблемите, изложени в жалба до
Областния управител на област Монтана е назначена
комисия, която е направила проверка на място и е
установила, че жалбата е неоснователна.
Представено е становище от кмета на община
Бойчиновци по изложените проблеми.

9

30.11.2016

На
интернетстра
ницата на
Комисията за
превенция и
противодейс
твие на
корупцията

Неправомерна сеч и
превозване на дървесина в
села от община Вършец

Да се изпрати за проверка
на РДГ Берковица и ОД
на МВР Монтана

Извършени проверки от РДГ Берковица и ОД на МВР
Монтана

2017 г.
1

26.01.2017

В пощата
на ОА

Периодични наводнения в
имота на жалбоподателя в с.
Ст. махала

На основание чл. 23, ал. 5
от Правилника за
организацията и
дейността на ООСППК в
област Монтана, поради
това че сигналът е
подадена повторно по
въпрос, по който има
решение, същият да не се
разглежда, за което се
уведоми жалбоподателя

2

07.02.2017

В пощата
на ОА

Периодични наводнения в
имота на жалбоподателя в с.
Ст. махала

На основание чл. 23, ал. 5
от Правилника за
организацията и
дейността на ООСППК в
област Монтана, поради
това че сигналът е
подадена повторно по
въпрос, по който има
решение, същият да не се
разглежда, за което се
уведоми жалбоподателя

2018 г.
2019 г.
1

28.02.2019

В пощата на
ОА

Ненанесена част от имот на
гражданин от гр. Монтана в
кадастралната карта

Да се изпрати за проверка
и становище до Служба
по геодезия, картография
и кадастър - Монтана

Извършена проверка СГКК – Монтана по изложеното
в сигнала и на подателя е обяснен реда за извършване
на промени в Кадастралната карта и Кадастралните
регистри.

2020 г.
1

05.10.2020

В пощата на
ОА

Неправомерно отпускани
социални помощи

Да се изпрати за проверка
и становище до РД
„Социално подпомагане“
Монтана

Извършена проверка от РДСП Монтана, от която е
установено, че изнесените в сигнала твърдения не се
потвърждават.

