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Областна администрация
Ловеч
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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
И БОРБА С КОРУПЦИЯТА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ
21 МАРТ 2012 Г.
Днес, 21 март, в Областна администрация се проведе заседание на Обществения съвет за
противодействие на престъпността и борба с корупцията. То бе ръководено от зам.областния управител Сашо Данков, председател на съвета, и в него участваха
представители на всички териториални структури на централната изпълнителна власт и
представители на местните власти от област Ловеч. Тук е и поканеният от нас
представител на неправителствения сектор – Павлин Иванов, собственик на сайта „Ловеч
днес”.
Заседанието протече при следния дневен ред, единодушно гласуван от участниците.
1. Приемане на обобщен доклад за направеното през 2011 г. в териториалните
структури на централната изпълнителна власт в Ловешка област и на местните
власти по отношение на превенцията на престъпността и борбата с корупцията.
2. Избор на нов координационен екип за разглеждане на сигнали.
3. Обсъждане и приемане на план за дейността през 2012 г.
4. Разни
По първа точка от дневния ред обобщен отчет за дейността изнесе председателят на
ОСППБК Сашо Данков.
Както знаете, превенцията и борбата с престъпността са основен приоритет в политиката
на това правителство. В тази връзка и по модел на централната комисия ние направихме
преглед на направеното в Ловешка област в това отношение. Всички вие изпратихте
вашите материали, които ние обобщихме и заключението е: В Ловешка област няма
постъпили сигнали за корупция през 2011 г. Подчертавам – няма сигнали, което не
означава, че категорично няма съмнения за корупционни практики. От вашите материали
е видно следното:
ПОСТИГНАТИ ПО-ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2011 Г.:
Казано накратко - като разгледахме данните за дейността по отделните структури,
които вие ни изпратихте, можем да обобщим, че през 2011 г. в Ловешка област почти във
всички държавни институции на местно ниво, където това е възможно, са създадени бюра
за административно обслужване на гражданите на принципа „На едно гише”. Навсякъде в
тях са правени проучвания чрез анкетни карти за удовлетвореността на гражданите и
качеството на обслужване. За отчетния период няма, оказа се, постъпили сигнали за
наличие на корупционни практики.
Анализираните данни, предоставени от институциите, сочат, че
- всички служители на държавните и общински мероприятия са преминали курс на
обучение на тема “Превенция и противодействие на корупцията – етика на държавната
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администрация”. През обучение задължително преминават и всички новоназначени в
администрациите служители, те подписват и декларации за конфликт на интереси.
- Във всички центрове и администрации чрез интернет са разпространени телефоните, на
които гражданите могат да подават своите сигнали, свързани с наличие на корупционни
практики и мнения за работата на администрацията.
- Всички служители са подали в срок декларациите си по Закона за държавния служител.
- Изготвен е електронен каталог на интернет-страницата на Областна администрация–
Ловеч, включващ информация за изискванията при извършването на всички
административни услуги.
- Във всички териториално представени структури на държавната власт са въведени
вътрешно-административни процедури за работа с клиенти
- Във всяка администрация е разработена Харта на клиента, включваща регламенти за
всички предоставяни административни услуги, отговорни длъжностни лица и структури,
критерий време за предоставяне на услугата, цени по действащо законодателство.
Посочените критерий са обществено достъпни чрез обявяването им на табла и webстраниците на администрациите.
- Навсякъде са поставени КУТИИ ЗА СИГНАЛИ, които регулярно се проверяват.
- В Ловешкия окръжен съд се разпределят на случаен принцип делата, в интернет всеки
може да провери движението на преписките, публикуват се и решенията на съда,
тарифите за такси в прокуратурата, съда и следствените служби, списъка на вещите лица,
работи и Комисия за професионална етика
- В Инспекцията по труда проверките се извършват от минимум двама инспектори и с
участието и на други контролни органи
- Набелязани са конкретни мерки за прозрачност в работата на Областната
администрация, за усъвършенстване на финансовия и данъчен контрол, по
антикорупционната реформа в Митническо бюро – Ловеч, за противодействие на
корупцията в администрацията въобще
- С оглед повишаване доверието на гражданите към институциите и ангажирането им в
превенцията на престъпността и борбата с корупцията, в Областна администрация –
Ловеч, както и във всички администрации, е открит т. нар. “Горещ телефон” (тук при нас
той е 068/600 186), на който гражданите могат да сигнализират за закононарушения и
престъпления, но не анонимно, както се случва почти винаги
- Изградени са звена за противодействие на корупцията в администрацията
- С цел популяризиране дейността на Обществения съвет сред гражданите, в сайта на
Областната администрация е създаден линк към страница, съдържаща основните цели и
задачи на съвета, разкрит е електронен адрес
- В общините са разработени стратегии за управление на човешките ресурси и за
управление на риска, има вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал,
изработен е етичен кодекс на служителите
Изнесеното от отчета бе единодушно прието чрез гласуване от участниците в
заседанието.
По т. 2 от дневния ред отношение взе Елка Баръмова – секретар на ОСППБК.
Общественият съвет включва представители на държавни институции и обществени
организации, на граждански сдружения и др. и е отворен за привличане и ангажиране на
нови членове.
В правилника ясно е записано, че органи на Обществения съвет са:
Общото събрание на физическите лица и представителите на юридическите лица в съвета
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Ръководството на Обществения съвет се състои от Председател, зам. председатели,
секретар.
Координационен екип, който се състои от Председател, секретар и членове на
Обществения съвет, които се избират за срок от 2 години
РЪКОВОДСТВО:
Със заповед на Областния управител председател на обществения съвет е зам.областният управител Сашо Данков.
След гласуване бе прието Сашо Данков да продължи да изпълнява тази функция, а зам.председател да остане Венцислав Гатев, главен секретар на Областна администрация.
За секретар отново бе избрана Елка Баръмова
КООРДИНАЦИОНEН ЕКИП:
Както и досега по предложение на Павли Богдански за членове на координационния екип
бяха гласувани единодушно представителите на общините в областта. За председател
остава Сашо Данков, а за зам.-председател Венцислав Гатев.
г-н Павлин Иванов – член
община Ловеч – Соня Христова
община Троян – Катя Раева
община Луковит – Иван Грънчаров
община Угърчин – Недко Гергански
община Ябланица – Стоян Стойчев
община Летница – Татяна Моврадинова
община Тетевен – Тодор Тодоров
община Априлци – Бенко Вълев
Секретар Елка Баръмова
По т. 3 от дневния ред бяха представени Насоки за работа през 2012 г., изготвени на база
разработен план за действие от Инспектората на МС.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2012 г.:
- Взаимодействие с Центъра за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност към МС чрез привличане на инспектори и служители,
притежаващи необходимата професионална и техническа квалификация
- Усъвършенстване на процедурните правила за осъществяване на дейностите във връзка
с подадените сигнали за корупция и и възможност за осигуряване на публичност на
разкритите случаи на корупция, както и наложените наказания – актуализация на
вътрешните правила на всяка администрация /като индикатор за изпълнението/
- Актуализиране на вътрешните правила за прилагане на Закона за обществените поръчки
с оглед гарантиране ограничаването на корупционните практики при провеждане на
процедурите
- Актуализиране на Етичния кодекс за поведение на служителите от администрацията на
всички нива
- Укрепване на статуса и професионализма на администрацията, подобряване на
професионалната квалификация на служителите чрез продължаващо обучение по
проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика чрез
провеждане на обучения, различни презентации
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- Запознаване на служителите в администрацията на всички ниво с процедурите за
докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами и
злоупотреби, за което да подписват и декларация
- Създаване на програми за служителите в администрацията, имащи за цел изграждането
на онтикорупционна култура и поведение, обучения по антикорупционни практики на
всички служители, чиито задължения са свързани с управление на програми и проекти за
усвояване на средства от ЕС, както и всички служители с контролни функции
- Извършване на ежегодна проверка на подадените декларации за имотно състояние по
чл. 29 от Закона за държавния служител и чл. 107 от КТ
- Предприемането на мерки за повишаване на обществената осведоменост относно
дейността на държавната администрация, като се създадат правила относно
задължителното съдържание на електронната страница на всяка администрация
- Огласяване на електронните страници на администрациите на процедурите за
докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами и
злоупотреби
- Продължаване поддържането на рубриката «Сигнали за корупция» на електронната
страница на всяка една администрация, която да осигурява публичност на разкритите
случаи и наложените наказания
- Публикуване на електронната страница на периодични отчети за получаните и
обработени сигнали за корупция и за резултатите от проверки по сигнали
- Популяризиране дейността на съвета сред обществеността, с цел повишаване на
доверието
- ПРОВЕЖДАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
- Антикорупционните мерки с потенциал на развитие са провеждането на кампании за
подобряване информираността на гражданите за условията и изискванията за
предоставяне на административни услуги, да се използва информацията за измерване на
удовлетвореността на гражданите, да се използва принципът на ротацията при
служителите, чувствителни към корупционен натиск, обучение, актуализация на
длъжностните характеристики, публичност на резултатите от търговете, конкурсите и
обществените поръчки.
С пълно единодушие планът бе приет.
По т. 4 – нямаше предложения и заседанието бе закрито.

ВАНЯ СЪБЧЕВА,
Областен управител
на област Ловеч
САШО ДАНКОВ,
Зам.-областен управител и
председател на ОСППБК
Протоколирал:
Елка Баръмова,
секретар на ОСППБК
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