РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ /П/

Изх. №37-00-14(1)/

ИРЕНА СОКОЛОВА

29.05.2018г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ №1/29.05.2018г.
От
Заседание на Областния обществен съвет за противодействие на
корупцията и организираната престъпност

На

14

май

2018г.,

в

14:30

часа,

в

зала

„Струма”,

находяща

се

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, съгласно разпоредбата на чл.11, ал. 2, изречение първо от
Правилника за устройството и дейността на Съвета, като на същото присъстваха и
много

гости

–

представители

на

различни

институции

–

МВР,

Комисия

за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(КПКОНПИ), Областна администрация – Велико Търново, Областна администрация –
Габрово, Областна администрация - Монтана и териториални поделения на органи
на изпълнителната власт, както следва:
1. Ирена Соколова – областен управител и председател на Съвета;
2. Иво Иванов – заместник областен управител и заместник – председател на
Съвета;
3. Валентин Радев – Министър на вътрешните работи;
4. Главен комисар Младен Маринов – главен секретар на МВР;
5. Пламен Георгиев – председател на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;
6. Трифон Трифонов – директор на дирекция „Международна дейност,
координация и контрол“ към КПКОНПИ;
7. Проф. д-р Любомира Попова – областен управител на област Велико
Търново;
8. Росен Цветков – зам. областен управител на област Габрово;
9. Нина Петкова - зам. областен управител на област Монтана;
10. Старши комисар Димитър Машов – директор на ОД на МВР – Велико
Търново;

11. Атанас Илков - директор на ОД на МВР – Пловдив;
12. Цветана Пиралкова – главен секретар в ОА – Перник;
13. Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС в ОА – Перник;
14. Д-р Вяра Церовска – кмет на Община Перник;
15. Г-н Васил Узунов – кмет на Община Брезник;
16. Пламен Алексиев – кмет на Община Радомир;
17. Цветислава Цветкова - кмет на Община Трън;
18. Димитър Сотиров – кмет на Община Земен;
19. Васил Станимиров - кмет на Община Ковачевци;
20. Инж. Иво Савов – председател на Общински съвет - гр.Перник;
21. Виолета Младенова – председател на Общински съвет - гр.Брезник;
22. И. Йорданов – представител на Общински съвет - гр. Радомир;
23. Стефан Маринов - представител на Общински съвет - гр. Земен;
24. Венцислав Тодоров - председател на Общински съвет - гр. Ковачевци;
25. Комисар Емил Марков – директор на РДПБЗН – гр. Перник;
26. Красимир Костадинов – директор на ТД „Национална сигурност“ – Перник;
27. Старши комисар Димитър Попов – директор на Од на МВР – гр. Перник;
28. Румен Давидков – директор на ТД на НАП – София, Офис Перник;
29. Анна Цветкова – директор на ОД „Земеделие“ – гр. Перник;
30. Иво Пушев – директор на ТП на НОИ – гр. Перник;
31. Пламен Ангелов - директор на РИОСВ – Перник;
32. Клара Будинова – представител на РЗИ – гр. Перник;
33. Милена Лозанова - представител на РЗИ – гр. Перник;
34. Йорданка Александрова – директор на РЗК – гр. Перник;
35. Капитан Николай Пехливанов - ВРИД Началник на „Военно окръжие” II
степен – Перник;
36. Росен Симеонов –директор на Дирекция БТ – Перник;
37. Любомир Владимиров, директор на Дирекция „Инспекция по труда” Перник
38. Ивайла Касърова – директор на РДСП Перник;
39. Катя Панова – ръководител на ТЗ „ГРАО“ – Перник;
40. Инж. Румен Сачански – директор на ОПУ – Перник;
41. Васил Мариянов – началник на РО „НСК” – Перник към РДНСК –
Югозападен регион;
42. Росица Борисова - гл.юрисконсулт на РУО – Перник;
43. Мая Симеонова - началник на Отдел „Статистически изследвания” Перник;
44. Д-р Валери Димитров - представител на МБАЛ „Рахила Ангелова“;
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45. Д-р Валери Симеонов – директор на ЦСМП – Перник;
46. Станислава Георгиева – началник на Държавен архив – Перник;
47. Д-р Елза Драгомирова - директор на ОДБХ – Перник;
48. Инж. Иван Витанов – началник на ВиК – Перник;
49. Йорданка Александрова – представител на Областна дирекция на
държавен фонд „Земеделие”;
50. Инж. Христо Крумов – началник – отдел в Областен отдел „Автомобилна
администрация“ – Перник;
51. Мариела Михова - Началник на Областно звено „Охрана” – Перник;
52. Елена

Станчева

-

началник

на

Областна

служба

„Изпълнение

на

наказанията” – Перник;
53. Иван Борисов – секретар на община Брезник;
54. Зоя Иванова - репортер на информационния сайт PERNIKNEWS.COM
55. Любомира Пелова – репортер на вестник „Съперник”;
56. Красимира Стоименова – репортер на Вестник „Струма”;
57. Ива Станилова – старши юрисконсулт и секретар на Съвета;

Дневният ред на заседанието, бе следният:
1. Дискусия с г-н Валентин Радев – Министър на вътрешните работи, гост на
Съвета, на тема: „Борба с корупцията. Добри практики в системата на
МВР“;
2. Дискусия

с

г-н

Пламен

Георгиев

–

председател

на

Комисията

за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество, гост на Съвета, на тема: „Новият Закон за противодействие на
корупцията и задълженията, вменени с него. Правомощия на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество. Декларации за несъвместимост и имущество и интереси.
Срокове за подаването им.“;
3. Дискусия с Главен комисар Младен Маринов – главен секретар на МВР, гост
на Съвета, на тема: „Същност на корупцията и начини за противодействие.
Превенция в системата на МВР.“;
4. Приемане на План за работа на Съвета за периода януари – декември 2018г.

Г-жа Ирена Соколова откри заседанието и подчерта, че това заседание е
посветено на новоприетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество. Тя приветства присъстващите с добре дошли и
сподели, че е чест за нея, членовете и гостите на Съвета, присъствието на г-н
Валентин Радев – Министър на вътрешните работи, Главен комисар Младен Маринов
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– главен секретар на МВР, г-н Пламен Георгиев – председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и
г-н Трифон Трифонов – директор на дирекция „Международна дейност, координация
и контрол“ към КПКОНПИ на първото редовно за 2018г. заседание на Областния
обществен съвет за противодействие на корупцията и организаираната престъпност.
Г-жа Соколова обърна специално внимание на важността на поставените
теми, като акцентира върху необходимостта от противодействие на проявите на
корупция, тъй като това все повече се тълкува като ключов критерий за
утвърждаването на демократичните институции и въвеждането на съвременните
стандарти за прозрачност и демократичен контрол в управлението на обществото.
Думата бе дадена за приветствие на г-н Валентин Радев – Министър на
вътрешните работи.
Министър Радев изрази своето задоволство и благодарност към г-жа Соколова
за навременната и изключително полезна среща, касаеща борбата с корупцията и
предприемането на мерки за превенция срещу прояви на същата.
Министърът

обърна

внимание,

че

в

новосъздадената

Комисия

за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е
съсредоточена изключитлно голяма отговорност, тъй като в нея са обединени
няколко до скоро функциониращи държавни органа с отделни правомощия по
отношение борбата с корупцията.
Министър Радев припомни, че в доклада на Европейската комисия за
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка Министерство на
вътрешните работи е посочено като „вдъхновяващ пример за борбата с корупцията“,
като в това отношение специална заслуга се отдава на дирекциите „Вътрешна
сигурност“ и „Инспекторат“. По думите му, доверието в работата на държавните
институции трябва да е високо, а начало за това може да даде личния пример на
всеки един гражданин.
Министър Радев изрази убеденост, че България, включително в качеството си
на Председател на Съвета на ЕС, е предприела редица мерки за борба с корупцията,
особено по високите етажи на властта. Някои от тези мерки са предприемането на
действия за прозрачност в работата на администрацията, както и проверката на
имущественото състояние на служителите в администрацията.
Министърът

връчи

специален

плакет

на

МВР

на

г-жа

Соколова

за

ползотворната съвместна работа с ОД на МВР Перник и активната й дейност в полза
и интерес на гражданите.
Плакет на МВР беше връчен също така и на г-жа Церовска за приноса й в
реализирането на съвременно видеонаблюдение в гр. Перник. Предвижда се
монтирането на 50 видеокамери в гр. Перник за период от три години.
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На следващо място, г-жа Соколова даде думата на г-н Пламен Георгиев –
председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).
Г-н Георгиев запозна присъстващите със следната актуална информация,
касаеща същността и правомощията на Комисията, задължения по ЗПКОНПИ,
декларации за несъвместимост и имущество и интереси, а именно:
 КПКОНПИ е независим, специализиран, постоянно действащ държавен
орган

за

осъществяване

на

политиката

по

противодействие

на

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е
създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от
19.01. 2018 г.), чиито председател е избран от НС. Мандатът на
членовете на Комисията е 6г., като те не могат да бъдат преизбирани.
За своята дейност КПКОНПИ се отчита пред Народното събрание на
Република

България.

Комисията

е

правоприемник

на

следните

институции: 1) Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество (Бележка: чиито председател е бил г-н Пламен Георгиев),
2) Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси – на нейните активи, пасиви, архив, информационен ресурс,
3)

Центъра

за

организираната
съответната

превенция

и

престъпност

част

от

противодействие
към

активите,

на

Министерския
пасивите,

корупцията
съвет;

архива,

4)

правата

и
на
и

задълженията на Сметната палата, свързани с дейността по отменения
Закон

за публичност

държавни

и

специализирана

други

на имуществото на лица, заемащи
длъжности,

дирекция

от

както

и

Държавна

5)

на

агенция

висши

съответната
"Национална

сигурност" за противодействие на корупционни прояви сред лицата,
заемащи висши държавни длъжности. Тъй като КПКОНПИ е независим
орган, създаден извън сфертара на изпълнителната и съдебната власт,
тя има правомощия да разследва случаи на корупционно поведение от
служители на тези две власти – изпълнителна и съдебна.
 Правомощията на Комисията са свързани със следните дейности:
1. осъществява превантивна дейност;
2. събира, анализира и проверява сведения при или по повод
информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши
публични длъжности;
3. извършва проверка и анализ на декларациите за имущество и
интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности;
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4. установява конфликт

на

интереси

на

лица,

заемащи

висши

публични длъжности; изслушва или изисква предоставянето на
информация по отношение на проверките, свързани с установяване
на конфликт на интереси;
5. проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост
на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органа
по избора или назначаването за предприемане на съответни
действия;
6. извършва проверка на имущественото състояние, приема решение
за удължаване на проверката в предвидените от закона случаи и
решения за прекратяване на проверката;
7. образува производство за отнемане на незаконно придобито
имущество, което включва внасяне в съда на искане за налагане
на обезпечителни мерки и на иск за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество;
8. отказва образуване на производство за отнемане на незаконно
придобито имущество;
9. прекратява проверката по чл. 107, ал. 2 или удължава срока ѝ;
10. прекратява производства за отнемане на незаконно придобито
имущество и сключва спогодби по този закон;
11. приема правила за провеждане на проверките за почтеност на
служителите на Комисията и организира тяхното провеждане;
12. утвърждава образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4;
13. упражнява други правомощия, предвидени в закон.
 Корупция по смисъла на ЗПКОНПИ е налице, когато в резултат на
заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт,
нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или
косвено извличане на неследваща се материална или нематериална
облага за себе си или за други лица;
 За постигане целите на ЗПКОНПИ Комисията, органите на Комисията,
Прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, органите на
Държавна агенция "Национална сигурност", органите по приходите,
органите

на

Агенция

"Митници",

Главният

инспекторат

на

Министерският съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет и
инспекторатите

по

чл.

46

от

Закона

за

администрацията

си

взаимодействат съобразно предоставената им компетентност;
 Комисията работи по сигнали за корупция, които не са анонимни. В
ЗПКОНПИ е предвидена защита за лица, подали сигнал за корупция,
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

6

като в случай на нарушаване на тази защита – виновните лица носят
имуществена отговорност;
 Лицата, заемащи висши публични длъжности, както и лицата по
Параграф 2 от ДР на ЗПКОНПИ, подават следните декларации по чл.35
от закона:
1. декларация за несъвместимост;
2. декларация за имущество и интереси;
3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията
по т. 1;
4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията
по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при
предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Декларациите по чл.35, ал. 1, т. 1 и 3 се подават пред органа по избора или
назначаването, а декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 - пред Комисията, за лицата по чл.6
от ЗПКОНПИ, и пред органа по назначаване – залицата по Параграф 2 от ДР на
ЗПКОНПИ. Г-н Георгиев обърна специално внимание на аудиторията във връзка с
факта,

че

декларацията

за

имущество

и

интереси

следва

да

отразява

обстоятелствата към 31.12.2017г. С новоприетата декларация за имущество и
интереси е разширен кръга на декларираните обстоятелства, като понастоящем се
изисква такова деклариране не само за съпруга/съпругата, но и за лицето, с което
деклариращият съжителства. Нещо повече, в декларацията за имущество и интереси
следва също така да се опише и движимо и недвижимо имущество, което не е
собственост на декларатора, но последният ползва.
 С окончателно прието допълнение на ЗПКОНПИ Народното събрание
удължи до 8 юни 2018г. срока за подаване на ежегодните декларации
за имущество и интереси за 2017 г.
Председателята на КПКОНПИ също така отбеляза, че през последните 2
месеца в Комисията са постъпили около 150 сигнала за корупция.
Г-н Георгиев запозна присъстващите и със случаи на гражданска конфискация
на имущество в други държави – Великобритания, Словения, Италия и др. В Италия
например, съответният компетентен орган, има правото да конфискува имущество от
мафията, като отнетото имущество се маркира с надпис или транспаранти „Отнето от
мафията“.

По

този

начин

гражданското

общество

ефикасността от предприетите действия, което води

също
от

се

информира

за

друга страна и

до

повишаване нивото на доверие в държавните институции.
В заключение г-н Георгиев сподели, че корупцията е бичът на новото време и
за да е ефективна борбата срещу нея, гражданите следва да променят мисленето си,
да бъдат по активни и да сигнализират до компетентните институции. Това от друга
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страна ще даде възможност на съответните държавни органи (КПКОНПИ, МВР,
прокуратура, съд и т.н) да предприемат адекватни мерки за предотвратяване на
корупционното поведение, респективно виновните лица да бъдат санкционирани.
На следващо място г-жа Соколова даде думата на главен комисар Младен
Маринов – главен секретар на МВР. Той обърна внимание на следните ключови
моменти, касаещи същността на корупцията, начините за противодействие срещу
същата и видове превенция в системата на МВР, както следва:
 Корупцията

е

сериозен

проблем,

който

вреди

на

държавата,

обобществото, обществено – икономическите отношения и спира
тяхното развитие. Поради този факт, в последните няколко години
България има последователна политика в борбата с корупцията, както
и е създаден институционален подход за оценка на начините на
въздействие на тази политика. Част от тази дейност съставлява и
новоприетия в края на 2017г. Закон за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както
и създаването на единен национален орган за борба с корупцията в
лицето на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на

незаконно

придобито

имущество

(КПКОНПИ).

Очакваното

въздействие на ЗПКОНПИ включва и непрекъснато съдействие и
комуникация между различни институции, притежаващи правомощия за
борба с корупцията – МВР, КПКОНПИ, Прокуратура и др. Това от своя
страна би допринесло за повишаване на ефективността на работата на
всички държавни институции като цяло, създаване на икономическа
стабилност в държавата и подобряване на инвестиционния климат.
Тясното взаимодействие и работа на институциите в общата борба
срещу корупцията би спомогнало за разкриването на самите престъпни
схеми. Така, чрез установяване на „слабостите в законодателството“,
биха могли да се предприемат и инициират съответни законодателни
промени.
 Обучението

на

служителите,

като

ключов

фактор

в

борбата

с

корупцията, има за цел да разясни на служителите същността на
корупцията, тъй като много от тях са изправени пред хипотеза, в която
дори не знаят, че може да осъществят състав на престъплението
корупция. Обучението, като част от превенцията срещу корупцията,
заема ключова роля, защото то има за цел да „изпревари събитията“,
т.е.

да

се

предприемат

необходимите

действия

и

гаранции

за

недопускане реализирането на корупционно поведение.
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 Срещите с граждани и граждански сдружения се явяват необходимост
за получаването на обратна информация за наличие на корупционно
поведение сред служители на администрацията. Борбата с корупцията
не е едностранен процес и гражданското общество също трябва да
съдейства за изкореняването й.
 Ефективни методи за превенция срещу корупцията са: прозрачност в
действията на служителите, елиминиране на субективния фактор за
преценка при лицензионни и разрешителни режими, видеонаблюдение,
работата на „Едно гише“ във връзка с комплексното административно
обслужване, стимулиране на гражданското общество за докладване на
случаи на корупция, работа по метода на „Отворени врати“, както и
търсенето на наказателна отговорност на виновните лица.
 Част от борбата за изкореняването на корупцията в системата на МВР е
създадената в системата на МВР дирекция „Вътрешна сигурност“, която
е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационноаналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,
пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на
министерството. Освен това, към Министъра на вътрешните работи е
създаден Вътрешноведомствен координационен

съвет

за борба с

корупцията, който е консултативен орган за планиране, координиране,
контрол,

отчет

и

анализ

на

дейността

по

противодействие

на

корупцията в МВР. Неговите основни функции касаят: а) разработване
мерки и проекти на стратегически и текущи управленски решения за
противодействие на корупцията в МВР; б) възлагане на разработване и
обсъждане проекти на вътрешноведомствени нормативни актове и
ръководни документи за борба с корупцията в МВР; в) обсъждане и
приемане на отчети и анализи от структурите на МВР за дейността им в
борбата с корупцията и др дейности.
 На сайта на МВР е създадена възможност всеки гражданин или
организация, както и всеки служител на МВР, да сигнализира за
извършени престъпления, корупционно поведение, злоупотреби с власт
или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или
бездействия на служители на МВР, с които се засягат държавни или
обществени интереси, права или законни интереси на други лица;
 В МВР се идентифицират секторите с повишен корупционен риск, като
се набелязват и специфични мерки, в това число и засилено наблюение
и контрол. Министерството предприема действия за установяване и
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проследяване

на

капитали,

движимо

и

недвижимо

имущество,

придобито от извършване на корупционни престъпления.
 Според

статистика

на

МВР,

дирекция

„Борба

с

организираната

престъпност“ е провела през 2017г. седем специализирани акции за
наличие на корупция, при които са задържани над 90 служители, от
които 70 – митнически служители. По време на специализираните
акции са иззети около 1 000 000 лв. веществени доказателства. В
допълнение, от МВР са извършени около 50 проверки по сигнали за
корупция, като 30 от тях за с мнение за образувае на наказателно
производство. От началото на 2018г. до настоящия момент МВР е
извършило две специализирани акции по сигнали, по време на които са
иззети веществени доказателства на стойност около 45 000 евро.
 През

2018г.

се

забелязва

ръст

на

извършените

предварителни

проверки от прокуратурата по сигнали за корупция.
Главен комисар Младен Маринов подчерта, че през април 2018г. министър
Радев е утвърдил Антикорупционен план на МВР за 2018г. , който се базира на
приети методически указания за изпълнение на планираните антикорупционни
дейности и тяхното отчитане чрез система от индикатори. В плана са включени
дейности за неутрализиране на корупционните рискове в следните направления:
управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи,
включително

обществени

поръчки,

извършване

на

контролни

дейности,

предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и
разрешения, регистрационни режими и др. По решение на ръководителя на дадена
институция, всяка организационна единица може да си създаде такъв вътрешен
антикорупционен план.
С

оглед

на

гореизложеното

Главният

секретар

на

МВР

обобщи,

че

корупционното поведение и корупцията като цяло нанасят щети на бюджета,
понижават доверието в институциите и препятстват икономическия растеж.
Г-жа Соколова изказа благодарност на гост – лекторите за изчерпателността по
темата

за

корупцията,

борбата

и

превенцията

срещу

същата

и

подкани

присъстващите да зададат своите въпроси към г-н Георгиев и г-н Маринов.
Г-жа Пиралкова, главен секретар на ОА – Перник, постави въпрос, касаещ
даването на насоки по отношение на създаването на вътрешен за съответната
държавна структура антикорупционен план. Г-н Георгиев, председател на КПКОНПИ,
сподели, че Комисията вече е изискала от съответните държавни структури техните
антикорупционни планове в началото на 2018г. и предстои тяхното ревизиране. На
база на събраната от тях информация, Комисията ще публикува на сайта си
информация

–

добри

антикорупционни

практики,

прилагани
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структури. Така, всяка една институция, ще може да взаимства и прилага добри
антикорупционни практики, вече приложени от друга държавна структура, с цел
повишаване на ефективността в борбата с корупцията. От друга страна, ако при
ревизията на плановете се установят слабости в определен антикорупционен план,
то на съответната държавна институция ще бъдат дадени препоръки и насоки от
КПКОНПИ със съответен срок за изпълнение.
Към г-н Георгиев беше зададен въпрос, дали, ако в началото на 2018г., е
подадена встъпителна декларация пред Сметната палата при встъпване в длъжност,
то сега отново следва да се подаде и годишна декларация за 2017г. за имущество и
интереси по новия, утвърден образец по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ. Отговорът на
г-н Георгиев беше отрицателен.
Отново към г-н Георгиев беше зададен въпрос, каква информация, касаеща
пенсиите, следва да се попълни в годишната декларация за 2017г. за имущество и
интереси. Г-н Георгиев поясни, че в декларацията следва да се впише информация
единствено, ако е налице доброволно допълнително пенсионно осигуряване.
Относно зададен въпрос за вписване в декларацията за имущество и интереси на
трудовите доходи г-жа Къдрева, експерт към КПКОНПИ, отговори, че в таблица 12,
ред 1, следва да се декларират трудовите доходи от заеманата през 2017г.
длъжност, като това се извършва въз основа на справка от счетоводството, каксаеща
данъчното деклариране в края на 2017г.
Г-н Иво Савов, председател на Общински съвет – Перник, постави въпрос от коя
институция се утвърждават декларациите по чл.35 ЗПКОНПИ и пред коя институция
се подават по-конкретно от кметските наместници. Г-н Георгиев поясни, че
декларациите по чл.35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ се утвърждават от съответния
общински съвет, а по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ се утвърждават от
КПКОНПИ. Кметските наместници следва да подадат своите декларации пред
съответната комисия в съответния общински съвет.
Възникна дебат по повод поставени въпроси от г-н Савов, председател на
Общински съвет – Перник, и г-н Борисов, секретар на община Брезник, касаещ
начините за проверка на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ от комисиите, които
следва да се назначат във всяка структура (аргумент от Параграф 2, ал. 5 от ДР на
ЗПКОНПИ). Съгласно Параграф 2, ал. 6 от ДР на ЗПКОНПИ редът, по който следва да
се осъществява тази проверка следва да се регламентира с наредба на Министерски
съвет. От друга страна, г-н Георгиев поясни, че и за самата организация, могат да се
приемат вътрешни правила или да се възприеме определена практика – изпращане
на писма до институции за изискване на информация, подписване на договори за
достъп до определени регистри.
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Г-н Борисов, секретар на община Брезник, поиска тълкуване също така относно
кръга на лицата, които касае разпоредбата на чл.6, ал.1, т. 43 и т. 44 от ЗПКОНПИ.
Г-н Георгиев и г-жа Къдрева поясниха, че по т. 43 се визират лицата, които са
оправомощени да изпълняват функции на органи за финансово управление и
контрол на средства от Европейския съюз и

свързаното с тях национално

финансиране или чужди средства съгласно разпоредбите на Закона за публичните
финанси, т.е. които към даден проект подписват документите, касаещи финансовото
разходване на средствата – ръководителят на проекта, например. Що се касае до
лицата по т. 44 – това са лица, упълномощени по реда на Закона за обществените
поръчки от публични възложители, които са задължени да организират и да
провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват
договорите, т. е. в повечето случаи това е ръководителят на съответната структура
или изрично упълномощено от него длъжностно лице.
В заключение, г-н Георгиев поясни, че на сайта на КПКОНПИ ще бъдат
публикувани въпроси и отговори от днешното заседание, което би спомогнало за
правилното прилагане на ЗПКОНПИ.
На следващо място, се премина към т. 4 от дневния ред - приемане на План за
работа на Съвета за периода януари – декември 2018г. Проектът на план беше приет
от членовете на Съвета.
След изчерпване на дневния ред, г-жа Соколова изказа специална благодарност
на гост – лекторите за детайлните насоки по прилагането на ЗПКОНПИ, както и
споделените добри практики в сферата на превенцията срещу корупцията и борбата
с нея. Тя благодари също така и на членовете и гостите на Съвета за тяхната
активност, като подчерта, че това е важна тема, по която диалогът между
институциите остава отворен.
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