РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/

Изх. № 37-00-7(1)/10.03.2017г.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ №1/07.03.2017г.
От
Заседание на Областния обществен съвет за противодействие на
корупцията и организираната престъпност

На 07 март 2017г., в 11:00 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,
както следва:
1. Васил Михайлов – областен управител и председател на Съвета;
2. Цветана Пиралкова – главен секретар в ОА – Перник;
3. Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС в ОА – Перник;
4. Ива Станилова – старши юрисконсулт и секретар на Съвета;
5. Красимир Костадинов – директор на ТД „Национална сигурност“ – Перник;
6. Цветислава Цветкова – зам. кмет на община Трън;
7. Бойко Харалампиев – Вр.И.Д. председател на Общински съвет – гр. Трън;
8. Иво Симеонов – зам. кмет на община Ковачевци;
9. Васил Мариянов – началник на РО „НСК” – Перник към РДНСК –
Югозападен регион;
10. Анна Цветкова – директор на ОД „Земеделие“ – гр. Перник;
11. Иван Борисов – представител на община Брезник;
12. Д-р Магдалена Христова – директор на РЗОК – Перник;
13. Йордан Павлов – представител на община Перник;
14. Димитър Сотиров – кмет на Община Земен;
15. Румен Давидков – директор на ТД на НАП – София, Офис Перник;
16. Стефан Маринов – представител на Общински съвет – Земен;
17. Катя Борованска – представител на ТП на НОИ – гр. Перник;
18. Клара Бусинова – главен секретар на РЗИ – гр. Перник;

19. Петър Първанов – представител на Общински съвет – Перник;
20. Валентин Петров – секретар на община Радомир;
21. Веселина Георгиева – представител на Фондация „П.У.Л.С“;
22. Д-р Валери Димитров - представител на МБАЛ „Рахила Ангелова“;

Дневният ред, по който се проведе заседанието, бе следният:
1. Приемане на План за работа на Съвета за периода януари – декември 2017г.
1.1.

Дискусия;

1.2.

Гласуване.

2. Гласуване на предложения за промяна на Правилника за устройството и
дейността на Съвета
2.1.

Дискусия;

2.2.

Гласуване.

3. Други предложения;

Г-н Васил Михайлов откри заседанието, като приветства присъстващите с
добре дошли. Той запозна членовете на Съвета с дневния ред на заседанието, като
обърна специално внимание на факта, че основните цели на Съвета са насочени към
провеждане на политика за изграждане на антикорупционна среда, нетърпимост към
корупцията, прозрачност в действията на администрацията, както и партньорство с
неправителствения сектор. Г-н В. Михайлов подложи на гласуване така предложения
дневен ред, като всички присъстващи членове гласуваха единодушно „ЗА“.
На следващо място председателят на Съвета даде думата на г-жа И.
Станилова – секретар на Съвета, която запозна в детайли членовете на съвета с
предложения проект на План за действие на Съвета през настоящата 2017г., както
следва:

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА
НА ООСППК
(януари – декември 2017г.)
№
Мярка
Срок
Отговорна
Индикатор
Резултат
институция
за оценка
на
изпълнени
ето
I. Въвеждане на единен подход и унифицирано планиране и отчитане на дейността
в областта на антикорупционната политика
1.

Представяне пред
ООСППК
на добри

30.10.2017 Областен
управител

Доклад за
добри
антико-

Систематизирани,
обобщени
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антикорупционни
практики, въведени
в териториалните звена и
общините на територията
на област Перник
и осигуряване на
публичност.

рупционни
практики,
въведени
от
териториа
лните
звена на
изпълните
лната
власт
и
общините
в
област
Перник.

антикорупционни
практики принос в
процеса на
борбата

срещу
корупцията

2.

Изискване на годишен
доклад от всички
териториални звена на
изпълнителната власт и
общински администрации
за постъпилите сигнали за
корупция и предприетите
от тях действия.
Публикуване на
информация от докладите
на интернет страницата
на ОА Перник

постоянен

Областен
управител,
кметове на
общини,
ръководител
и на
териториалн
и звена на
изпълнителн
ата власт

Публикува
-не на
информацията от
полученит
е доклади
на
интернет
страницат
а на ОА Перник

3.

Публикуване на
информация на
завършили, текущи и
предстоящи проекти на
Областна администрация Перник

постоянен

Областен
управител

4.

Своевременно
актуализиране на
информацията за
предлаганите в
областната
администрация, общините
и останалите институции
услуги – вид, цени,
срокове

постоянен

5.

Утвърждаване на
антикорупционната
среда по отношение на
административния
контрол върху
решенията на
общинските съвети и

януари –
декември
2017г.

ОА - Перник,
общини,
други звена
на
изпълнителн
ата власт на
територията
на Област
Перник
Областен
управител

Актуална
информация на
електронната
страница
Актуална
информация на
електронните
страници

Повишаване
степента на
осведоменост и
прозрачност
. Свеждане
до
минимални
стойности
на
корупционния риск
Гласност и
прозрачност
на работата
на
администрацията
Гласност и
прозрачност
в работата
на
администрациите

Актуална
информация на
електронната
страница

Гласност и
прозрачност
на работата
на
администрацията
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актовете на кметове на
общини на територията
на областта

II. Секторен подход за превенция и противодействие на корупцията
1.

С цел провеждането на
политика за изграждане
на институционална и
антикорупционна среда
ООСППК да съдейства и
насърчава провеждането
на срещи във формат
„отворени врати“ в
институциите на местната
власт

януари –
декември
2017г.

1.

Организиране на обучение
на служителите в ОА
Перник в областта на
превенцията и борбата с
корупцията с цел

януари –
декември
2017г.

Областен
Проведено Подобряван
управител,
мероприя- е
общини,
тие
на антидруги звена
корупионна
на
изпълнителн
та среда
ата власт на
територията
на област
Перник
III. Мерки, целящи укрепване на антикорупционната среда
ОА - Перник

повишаване квалификацията в сферата на
превенцията и
противодействието на
корупцията

Брой
служители
,
участвали
в
обучениет
о

Укрепване
на
антикорупционната
среда и
изграждане
на
антикорупционна
култура

2.

Създаване на по-голяма
януари –
ОА –
Публикува Информирапрозрачност и
декември Перник,
-не на
ност на
информиране на
2017г.
общини,
актуална
гражданите
обществеността за
териториалн информадейността на държавната и
и структури
ция на
общинската
на
интернет
администрация чрез
изпълнителстраницит
публикуване на вътрешноната власт
е на
ведомствени актове с цел
различповишаване довериeто на
ните
гражданите в тези
институци
институции
и
IV. Мерки за създаване на прозрачност в дейността на администрацията и за
популяризиране на предприетите антикорупционни мерки

1.

Редовно публикуване на
интернет страницата на
ОА -Перник на
информация, касаеща
отчет за дейността на
ООСППК за изминалата

януари –
декември
2017г.

ОА - Перник

Публикува
-ни: отчет
за
изминалат
а година,
план за
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Информира
ност на
гражданите
и повишена
прозрачност
в работата
4

година, план за действие
предстоящата календарна
година, както и
протоколите от дейността
на съвета

2.

1.

действие
на
за
ООСППК
предстоящата
календарн
а година,
протоколи
от
проведени
заседания
Представяне на практики
Декември Областен
Съвместно Повишаване
пред ООСППК за
2017г.
управител
заседание на
предотвратяване и
с
капацитета
установяване на
представи- по
конфликт на интереси
тел на
превенция
Комисията на
за
корупцията
установяване и
предотвратяване
конфликт
на
интереси
V. Сътрудничество между държавните институции , гражданското общество,
медиите и бизнеса
Предвижда се укрепване

постоянен

Областен
управител,
кметове на
общини,
ръководител
и на
териториалн
и структури
на
изпълнителн
ата власт

Проведени Подобрена
обучения
комуникаци
яи
ефективнос
т на
превенцията

Януари –
декември
2017г.

ОА - Перник,
Представител
и на местната
власт в
ООСППК,
ръководител
и на
администра-

Представя
-не на
годишни
доклади

на статуса и
професионализма на
служителите в ОА Перник, в общините и в
др. звена на
изпълнителната власт,
подобряване на
професионалната
квалификация чрез
продължаващо обучение
по проблемите на
корупцията, конфликтите
на интереси и
професионалната етика

2.

Прилагане на
антикорупционен
механизъм за докладване
на резултатите в областта
на противодействие на
корупцията в общинските
администрации и
териториалните звена на

Подобрена
координаци
я и контрол
на
дейността
на
териториалните звена
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изпълнителната власт на
тивни
територията на област
структури на
Перник. Изискване на
територията
годишен доклад от същите
на областта
за въведените от тях
антикорупционни мерки
3. Провеждане на открити
Януари –
Областен
Проведено Подобрено
заседания на ООСППК с
декември управител
открито
взаимодейпредставители на медиите 2017г.
заседание ствие и
и неправителствени
координаци
организации относно
я
актуални
антикорупционни теми
VI. Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск
1.

Изпращане на информация Януари –
за получените сигнали в
декември
териториалните структури 2017г.
(звена) на изпълнителната
власт на територията на
област Перник и за
предприетите действия по
тях до Председателя на
ООСППК - Перник

ОА –
Перник,
териториалн
и звена,
органи и
структури на
местната
власт

Годишни
доклади

Свеждане
до
минимални
стойности
на
корупционния риск

С това дневният ред по т.1 беше изчерпан.
Председателят подкани членовете на Съвета да гласуват дали приемат за
изпълнение така предложения проект на План за действие на Съвета през 2017г.
Всички членове гласуваха единодушно и ПРИЕХА СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ:
Приемат Плана за действие на Съвета през 2017г. така, както е изложен по-горе
в протокола.
Съветът пристъпи към т.2 -

запознаване на членовете на Съвета с

предложенията за изменение на Правилника за устройството и дейността на Съвета,
както следва:
1. Текстът на чл.7, ал.1 се променя по следния начин: „В състава на Съвета
могат да се включат представители на:“;
2. Текстът на чл.8, т.11 се променя по следния начин: „Изготвя годишен отчетен
доклад за дейността на Съвета, включващ предприетите мерки в областта на
превенцията и противодействието на корупцията за изминалата календарна
година“;
3. Текстът на чл.11, ал.2 се променя по следния начин: „Заседанията са
редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му. При липса
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на кворум заседанието се отлага с 15 (петнадесет) минути по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на
явилите се членове“;
4. Текстът на чл.15, ал.3 се променя по следния начин: “ Членовете на Съвета се
запознават с протокола и с приетите решения на интернет страницата на
Областна

администрация

–

Перник,

както

следва:

http://www.pk.government.bg/.
Поради липса на дискусия и други предложения, Председателят на Съвета
подкани членовете на същия да гласуват дали приемат предложените изменения на
Правилника за устройството и дейността на Съвета.
Всички членове гласуваха единодушно и ПРИЕХА СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ:
Приемат предложените по-горе изменения на Правилника за устройството и
дейността на Съвета.
С приемането на измененията, изложени непосредствено по-горе,

дневният

ред по т.2 беше изчерпан.
Поради липса на други въпроси, както и изчерпване на дневния ред, г-н
Васил Михайлов закри заседанието.
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