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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

 

ОДОБРИЛ: 

 

ДИАНА ВАРНИКОВА-МИЛЧЕВА 

Заместник областен управител и  

Председател на ОСППК – област Пазарджик 

 

ПРОТОКОЛ №1/26.11.2013 г. 

от заседание, проведено на 26 ноември 2014 г. 

 

 

 Днес, 26 ноември 2014 г., от 10.30 ч., в Приемна зала на Областна 

администрация – Пазарджик се проведе редовно заседание на Областния съвет по 

превенция и противодействие на корупцията – област Пазарджик, при следния 

Дневен ред: 

 

1.Приемане на Правилника за устройството и дейността на ОСППК – 

Пазарджик; 

2.Доклад-анализ по отчети за постъпили сигнали за корупция от 

териториалните звена на изпълнителната власт и органите на местната 

администрация и местното самоуправление; 

3.Приемане на предложения за изпълнение на дейности, съгласно План за 

действие за превенция и противодействие на корупцията /октомври – декември 2013 

г./, от Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски 

съвет; 

4.Приемане на предложения за План за действие на ОСППК за 2014 г. 

5.Други 

 

 На заседанието присъстваха 16 души: Председател, Зам.председател и 

членове на Съвета, определени със Заповед №РД-259/13.11.2013 г. на Областен 

управител на област Пазарджик, съгласно приложен Присъствен лист. 

 

 Г-жа Варникова, Заместник областен управител и Председател на ОСППК – 

област Пазарджик, откри заседание, като наблегна, че същото е първо за тази 

година и е в обновен състав, съгласно Заповед №РД-259/13.11.2013 г. на Областен 

управител на област Пазарджик и подчерта експертността в Съвета, като така, той 
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ще стане по-работещ по отношение на основната и дейност – превенция на 

корупцията. 

Обобщи дейността през изминалите три години, в частта – превенция, а 

именно, че същата е съсредоточена върху наблюдение при провеждане на 

обществени поръчки от страна от общините. Със Заповед на Областен управител 

беше упълномощен член на Съвета, който да присъства при отваряне на офертите, в 

качеството си на наблюдател, като тази насока беше в следствие от множество 

сигнали от граждани и фирми, включително и чрез само сезиране, относно 

нередности при провеждане на обществените поръчки. 

 Към настоящия момент, дейността на Съвета следва да се обвърже с онези 

политики на държавната власт, които целят имено – превенция и тя да е обвързана с 

широка публичност. За това и в новият състав на Съвета са залегнали освен 

представители на изпълнителната власт, и представители на обществеността – 

журналисти, неправителствени организации, съсловни организации. 

 

След установен кворум, подложи на гласуване представения Дневен ред. 

 Дневният ред беше приет единодушно с Решение №1. 

 

По т.1. 

 Г-жа Варникова, представи проекта на Правилника, който е изпратен до 

всички членове, предварително, и обяви, че до този момент не са постъпили 

предложения за изменение и допълнение. 

Отново призова присъстващите да изкажат мнения, в случай, че имат 

предложения за изменения и допълнения, но след като не постъпиха такива 

предложи Правилника за устройството и дейността на ОСППК – област Пазарджик да 

бъде приет с Решение. 

Правилникът за устройството и дейността на ОСППК – област 

Пазарджик беше приет единодушно с Решение №2. 

 

По т.2. 

Г-жа Кузманова, Главен експерт в Областна администрация – Пазарджик и 

Секретар на ОСППК – област Пазарджик, представи Доклад анализ по отчети за 

постъпили сигнали за корупция от териториалните звена на изпълнителната власт и 

органите на местната администрация и местното самоуправление. 

Отбеляза, че в изпълнение на Плана за действие за превенция и 

противодействие на корупцията, разработен и приет от КППК към МС, Областен 

управител изисква шестмесечни отчети за постъпили сигнали за корупция от ТЗ и 

общини, което е в съответствие с Плана за действие през 2013 г. 
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За настоящата година два пъти са изискани доклади, като към н.м. няма 

данни за подадени и разгледани корупционни сигнали. 

В Областна администрация – Пазарджик също не са постъпвали такива. 

Хипотезите, които изхождат от така представените данни са следните: 

- Обществеността не разпознава корупционни елементи при провеждане на 

държавната политика на територията на област Пазарджик и местната 

политика; 

- Обществеността е индиферентна към корупцията 

- Обществеността не се чувства защитена 

- Органите на изпълнителната власт не са корумпирани. 

 

Обяви организация на дейността в Областна администрация – Пазарджик по 

отношение на постъпилите сигнали и предложения от граждани, съгласно 

Административнопроцесуалния кодекс, като същата е уредена с Вътрешните правила 

за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, 

свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите 

административни структури, които осъществяват административно обслужване, 

както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на 

територията на областта и Вътрешни правила за разглеждане на предложения за 

усъвършенстване на организацията и дейността на Областна администрация и 

сигнали за злоупотреба с власт и корупция, подадени до Областен управител на 

област Пазарджик. 

 В изпълнение на първите е създадена Комисия, която разглежда постъпилите 

предложения и сигнали, като при констатиране на сигнал за корупция, същия следва 

да се разгледа заседание на Съвета. 

 Сигнали против служители от администрацията също не са регистрирани. 

 Дейността по отчитане на тези сигнали ще залегне и за следващата година, 

като след изготвянето на Списък с експертите, които отговарят за корупцията в 

съответните администрации, ще е налична и експертна връзка и ще обменяме 

експертни мнения. 

 

По т.3 

Г-жа Кузманова, представи Плана за действие за превенция и 

противодействие на корупцията /октомври – декември 2013 г./, от Комисията за 

превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет, който е 

основание за изготвянето на плана за действие на ОСППК – област Пазарджик за 

м.декември 2013 г. Същият е изпратен предварително на всички членове, като 
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дейностите, касаещи Областен управител и Областен съвет по превенция и 

противодействие на корупцията, са обобщени, както следва: 

 

3.1. Изискване на информация от ТЗ на изпълнителната власт и Общинските 

администрации за постъпилите доклади за корупция, извършените проверки и 

предприемането на антикорупционни политики, като същите следва да бъдат 

отразени на интернет страниците. 

До 31.12.2013 г.    Отговорно лице: Таня Кузманова 

 

3.2.Изискване на информация и нейното от РИО относно спазване на чл.4-а от 

закона за народната просвета при предоставяне на образователни услуги срещу 

заплащане и при наличие на конфликт на интереси 

До 31.12.2013 г.    Отговорни лица: Марияна Гигова, Таня 

Кузманова 

 

3.3.Изготвяне на Актуален списък на длъжностни лица от териториалните структури 

на министерствата и общинските администрации, отговарящи за корупцията –  

срок до 31.12.2013 г.    Отговорно лице: Таня Кузманова 

 

3.4. Организиране на Приемни дни на ръководствата на ОД на МВР и РУП в областта, 

съвместно с представители на Областен управител и кметове на общини – срок до 

31.12.2013 г.    Отговорни лица: Иван Ганчев, Таня Кузманова 

 

  

Планът беше подложен на гласуване и приет единодушно с Решение 

№3. 

 

По т.4 

 Г-жа Кузманова представи Плана за действие на ОСППК – област Пазарджик 

за 2014 г., отново предварително изпратен до всички членове за обсъждане, 

изменение и допълнение. Отбеляза, че до н.м. не са получени такива, за това 

представи същия в следните точки: 

 

1.Организиране и провеждане на изнесени приемни на ОСППК в съсловни 

организации в област Пазарджик 

Срок         Отговорни лица: 

4 пъти годишно 

м.март 2014 г.,    Диана Варникова, Светлан 
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Сдружение на частните Карталов, Таня Кузманова, 

предприемачи – Пазарджик  Петър Костов 

   Иван Трендафилов, Иван 

Ганчев, Иван Димитров, 

Радослав Стоев, Евтим Янев 

м.юни 2014 г.,  

Български лекарски съюз 

Диана Варникова, Светлан 

Карталов, Таня Кузманова 

Петър Костов 

д-р Васил Попов, д-р Фани 

Петрова, Марияна Гигова 

м.септември 2014 г., 

Камарата на строителите 

Диана Варникова, Светлан 

Карталов, Таня Кузманова, 

Петър Костов, Виолета 

Георгиева 

Евтим Янев, инж.Ангел Пецев, 

Радослав Стоев 

м.декември 2014 г. 

В синдикалните организации 

Диана Варникова, Светлан 

Карталов, Таня Кузманова, 

Петър Костов 

Никола Минчев, Александър 

Шопов, Марияна Гигова 

 

2.Провеждане на „Дни на отворените врати” в териториалните 

администрации на изпълнителната власт и Общинските администрации в 

област Пазарджик 

Срок          Отговорни лица: 

В деня на държавния служител, 23 юни 2014 г., в териториалните администрации на 

изпълнителната власт   

В деня на българската община, 12 октомври 2014 г., във всички общини 

В международния ден на правото да знам, 28 септември 2014 г., във всяка 

организация, представена в ОСППК, отговорник по изпълнението е представения 

член в ОСППК 



6 

В международния ден за борба с корупцията, 9 декември 2014 г., във всяка 

организация, представена в ОСППК, отговорник по изпълнението е представения 

член в ОСППК 

 

3.Мониторинг на интернет страниците на органите на местната 

администрация и местното самоуправление и териториалните звена на 

изпълнителната власт 

Срок          Отговорни лица: 

Ежемесечно 

Интернет страници на органите на местната администрация и местното 

самоуправление       Таня Кузманова 

         Димитър Петков 

         Тодор Гроздев 

Интернет страници на териториалните звена на изпълнителната власт 

         Снежана Гумнерова 

         Мариана Бойрикова 

         Павел Церовски 

4.Представяне и разглеждане на шестмесечни доклади за постъпили 

сигнали за корупция  

Срок          Отговорни лица: 

2 пъти годишно       Таня Кузманова 

 

5.Провеждане на редовни заседания на ОСППК 

Срок          Отговорни лица: 

2 пъти годишно       Таня Кузманова 

6. Организиране на Приемни дни на ръководствата на ОД на МВР и РУП в 

областта, съвместно с представители на Областен управител и кметове на 

общини 

м.февруари 2014 г.   Районно управление "Полиция" - Пазарджик 

м.април 2014 г.   Районно управление "Полиция" - Велинград 

м.юни 2014 г.    Районно управление "Полиция" - Панагюрище 

м.септември 2014 г.   Районно управление "Полиция" - Пещера 

м.ноември 2014 г.    Районно управление "Полиция" - Септември 

 

Отговорници: Служители от ОД на МВР, РУП, Областни управители и Общински 

администрации, съвместно с членове на ОСППК : 

Директор на РДГ; 

Отговорник на изнесено работно място на Сметна палата; 

http://pazardjik.mvr.bg/ODMVR/RUP/RUP_Pazardzhik.htm
http://pazardjik.mvr.bg/ODMVR/RUP/rup_velingrad.htm
http://pazardjik.mvr.bg/ODMVR/RUP/rup_panaguriste.htm
http://pazardjik.mvr.bg/ODMVR/RUP/RUP_Pestera.htm
http://pazardjik.mvr.bg/ODMVR/RUP/rup_septemvri.htm
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Финансов инспектор към АДФИ; 

Представител на Митническо бюро; 

Обществен посредник; 

Представител на Общински съвет; 

Представител на обществеността; 

 

 Г-н Янев, Председател на Областното представителство на Камарата на 

строителите в България и член на Съвета, предложи ОСППК да се събере на форум, 

в който да бъдат обсъдени основните индикатори за корупция, с цел упражняване на 

дейността, касаеща превенция на корупцията. 

 Зададе въпрос относно координиращата функция на Областна администрация 

по отношение на материалите, представляващи указания и методики на Комисията 

за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет. 

 Г-н Карталов, Главен секретар на Областна администрация – Пазарджик и 

Зам.председател на Съвета, обяви, че администрацията разполага с материали от 

изпълняван проект през 2008 и 2009 г., които ще се представят на предстоящия 

форум. 

 Г-жа Кузманова, отговори, че към н.м. администрацията е в процедура по 

издаване на електронен подпис, като след приключването и материалите за оучение 

ще бъдат достъпни за оторизираното длъжностно лице от администрацията и същите 

ще бъдат представени на предстоящия форум. 

 

 Предложението залегна като т.7 в Плана за действие на ОСППК – област 

Пазарджик, като: 

 

7.Организиране на форум за обсъждане на индикаторите на корупцията 

Срок до м.март 2014 г.     Отговорни лица: Диана 

Варникова-Милчева, Светлан Карталов, Таня Кузманова и Петър Костов. 

 

 Планът за дейността на ОСППК – област Пазарджик за 2014 г. беше 

приет единодушно с Решение №4. 

 

По т.5 

Г-н Карталов, представи изследване на Института за пазарна икономика, 

съгласно издание на „Регионални профили: индикатори за развитие”, което цели да 

предостави обективна, навременна и обхватна информация за развитието на 

регионите в страната. Обхваната е и област Пазарджик, в ключови показатели, както 
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и работата на местната администрация по отношение на възприятията за корупция, 

което също беше изпратено предварително на всички членове. 

Изследването на ИПИ е приложено към настоящия Протокол. 

 

Г-жа Варникова, представи Правилата за създаване на обществени съвети 

за прозрачност и граждански контрол към Областните съвети и комисии, 

председателствани от Областен управител и Заместник областни управители са 

достъпни на интернет страницата на администрацията и са съгласно чл.7, ал.2 от 

Устройствения правилник на Областните администрации, на чието основание е и 

конструирането на нашия съвет, което означава, че общественото начало тук е 

спазено. 

 След изчерпване на точките от Дневния ред и съгласно разпоредбите на 

чл.15, ал.3 от приетия Правилник за устройството и дейността на Съвета е 

необходимо да се вземе решение за информацията, която ще се предостави на 

медиите и обществеността. 

 След мнение на присъстващите членове и установяване, че разглежданите 

днес точки от Дневния ред не съдържат лични данни или защитена информация, се 

взе Решение №5 за представянето и на медиите и обществеността. 

 

Изготвил : 

Таня Кузманова, Главен експерт, дирекция „АКРРДС”, Областна администрация – 

Пазарджик и Секретар на ОСППК – област Пазарджик 

 


