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ПРОТОКОЛ №1/2016г.
oт
Заседание на Областния обществен съвет за противодействие на
корупцията и организираната престъпност

Днес, на 24 март 2016г., в зала „Струма” в административната сграда на
Областна администрация Перник, се проведе редовно заседание на Областния
обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност
(наричан по-долу само „Съвета”). Заседанието имаше необходимия кворум, с което
беше спазено изискването на чл.11, ал. 2, изречение първо от Правилника за
устройството и дейността на Съвета за провеждане на редовно заседание.
На заседанието присъстваха, както следва:
1. Д-р Александър Александров – областен управител и председател на
Съвета;
2. Цветана Пиралкова – главен секретар в ОА Перник;
3. Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС;
4. Ива Станилова – старши юрисконсулт и секретар на Съвета;
5. Д-р Антоанета Григорова – директор на РЗИ Перник;
6. Васил Мариянов – началник на РО „НСК” – Перник към РДНСК –
Югозападен регион;
7. Пламен Ангелов – директор на РИОСВ – гр. Перник;
8. Р. Рибарски – началник отдел „УК” към НАП Офис Перник;
9. Иво Савов – председател на Общински съвет – Перник;
10. Анна Цветкова – директор на ОД „Земеделие” - Перник;
11. Д-р Магдалена Христова – директор на РЗОК – гр. Перник;
12. Емилия Наумова – директор на ТП на НОИ – гр. Перник;
13. Димитър Сотиров – кмет на Община Земен;
14. Йордан Павлов – представител на Община Перник;
15. Любка Димитрова – зам. кмет на Община Радомир;

Дневният ред, по който се проведе заседанието, бе следния:
1. Приемане на план за дейността на съвета за 2016г.
1.1.

Дискусия;

1.2.

Гласуване.

2. Други предложения.

Д-р Александров откри заседанието, като приветства присъстващите с добре
дошли. Той запозна членовете на Съвета с дневния ред на заседанието и даде
думата на Ива Станилова – секретар на Съвета, която обърна внимание върху
основните задачи, които се поставят с Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015-2020г., а именно:
 Извеждане на приоритетите на държавната политика за превенция и
противодействие на корупцията.
 Посочване на конкретни антикорупционни мерки и свързаните с тях държавни
политики.
 Задаване на общи насоки за превенция и противодействие на корупцията,
които да намерят отражение в антикорупционните политики в отделните
сектори.
 Определяне на механизъм и отговорни институции за прилагане и мониторинг
на стратегията.
В контекста на изложеното г-жа Станилова сподели някои от основните
приоритети на държавната политика, касаещи превенцията и противодействието на
корупцията, както следва:
1. Първият приоритет цели изграждане на ефективна система от антикорупционни
органи и звена, които да се ръководят от принципите на прозрачност и отчетност.
Обуславя се необходимост от качествено различен подход, чрез задаване на ясни
задачи и отговорности на институциите, специално натоварени с функции по
превенция

и

противодействие

на

корупцията,

конфликта

на

интереси

и

нарушаването на етичните правила за работа в държавната и общинска
администрация. Необходимо е създаване на ясни правила за взаимодействие
между публичния и частния сектор, както и структурите на гражданското
общество.
2. Вторият приоритет е насочен към противодействие на корупцията по високите
етажи на властта. С него се поставя акцент върху необходимостта от създаване
на такава антикорупционна система, която да гарантира, че усилията на органите
за

превенция

и

противодействие

на

корупцията

няма

да

зависят

от
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проверяваните и разследвани лица. Мерките за реализация на този приоритет са
свързани с:
 Реформа на декларациите за имотно състояние и конфликт на интереси чрез
разширяване на обхвата на декларираните обстоятелства;
 Въвеждане на система от санкции с реален възпиращ ефект;
 Приемане на нова модерна наказателна политика и на съответни изменения в
наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство;
 Повишаване

на

разследващите

професионалната
органи

и

квалификация

магистратите,

и

специализацията

работещи

по

на

корупционни

престъпления;
 Усъвършенстване на нормативните и вътрешноинституционалните правила,
гарантиращи защита на лица, подали сигнали за корупция.
3. Третият приоритет обхваща противодействието на политическата корупция, като
се акцентира върху „изборната корупция”. Целта на визирания приоритет е
включване в компетентността на специализираното звено за противодействие на
корупцията на разследване на престъпленията срещу политическите права на
гражданите (купуване на гласове, нарушаване на тайната на вота и др.),
извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности, както и създаване на
система за мониторинг на купен и контролиран вот.
Думата бе дадена отново на председателя на Съвета – д-р Александров, който
прикани членовете на Съвета да изразят своето мнение по предложения План за
работа на Съвета през 2016г. След като нито един от членовете на Съвета не взе
думата, се пристъпи към гласуване на Плана за работа на Съвета през 2016г.
По т. 1 от дневния ред – всички присъстващи гласуваха „ЗА”, като нямаше
„Против” и „Въздържали се”.
По т. 2 от дневния ред – нямаше други предложения.
Поради изчерпване на дневния ред, д-р Александров закри заседанието.
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