ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНЕ НА
ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
22 МАЙ 2013 Г.
Днес, 22.05.2013 г. в 10.30 часа, в зала 101 на Областна администрация Ловеч се проведе
заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
(ООСППК) в изпълнение на т.1 от Плана за действие на Областния обществен съвет за
превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч за 2013 година конкретни
мероприятия.
На заседанието присъстваха:
1. Г-н Сашо Данков – Заместник областен управител
2. Г-жа Светла Маринова – Директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация
Ловеч
3. Г- жа Маргарита Николова – Старши експерт в РИО на МОМН – Ловеч
4. Г-жа Любомира Кръстева – Заместник председател на Административен съд - Ловеч
5. Г-жа Павлина Симеонова – Изпълнителен директор на Стопанска камара – Ловеч
6. Г-жа Мирослава Ангелова – Старши юрисконсулт в Дирекция „Инспекция по труда“
– Ловеч
7. Г-н Христо Христов – Изпълнителен директор на „Виастрой“ АД – Ловеч и
представител на Камара на строителите в България
8. Д-р Ивайло Йотов – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните –
Ловеч
9. Г-н Георги Савчев – Началник отдел „Човешки ресурси“ в „Спарки Елтос“ АДЛовеч
10. Г-жа Маруся Василева – Главен секретар в Регионална здравна инспекция – Ловеч
11. Г-н Виктор Стойчев – Директор на ТД на НАП – Велико Търново – офис Ловеч
12. Д-р Тихомир Бенев – Изпълнителен директор на МБАЛ – Ловеч
13. Комисар Владимир Кацарски – Началник на ОУПБЗН –Ловеч
14. Г-н Цветелин Калчев – Началник сектор в ОД на МВР – Ловеч
Г-н Сашо Данков откри заседанието, и даде думата на г-жа Светла Маринова, която
приветства с „добре дошли“ всички присъстващи, благодари за отделеното време и
оцени това, че участниците ще споделят своите предложения и практики по темата.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Встъпителни думи на секретаря на ООСППК за целта и характера на срещата,
мотивите за нейното иницииране.
2. Мнения за характеристика на обществено – икономическата среда, рискове за
поява на корупционни практики и представите за борбата с тях.
3. Свободен разговор за най-срещаните проблеми на бизнеса.
Допълнения към дневния ред не бяха направени от участниците.
Г-жа Светла Маринова предложи, по втора точка „ Изказване на мнения за
характеристика на обществено - икономическата среда“, рискове за поява на
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корупционни практики и представите за борбата с тях, да се проведе свободен разговор,
в който участниците да споделят представите си за корупционни практики, за да се
разработят процедури срещу тях.
Г-жа Любомира Кръстева зададе въпрос дали общините от областта са поканени, тъй
като при провеждане на конкурси за обществени поръчки те са основни участници.
Г-жа Павлина Симеонова попита има ли статистика за осъдени лица участвали в
корупция. Г-жа Светла Маринова отговори, че Областна администрация Ловеч няма
такава статистика.
Г-жа Любомира Кръстева поясни, че наказателните дела са под 20 % от общата работа на
съда.
Г-н Христо Христов каза, че в строителството основен генератор на корупцията са
обществените поръчки. Според него има корупция на високо държавно равнище. Той
даде пример с магистрала „Тракия“, където „Изпълнителят“ не е посочил
„Подизпълнител“, а е ясно, че такъв има и това е нарушаване на закона на високо
равнище.
Г-н Христо Христов изрази мнение, че 20% от обществените поръчки в Област Ловеч са
корупционни и тук фактора е субективен. Също каза, че един „Възложител“ спазва
закона, а друг не - например в Общините Луковит, Тетевен и Априлци. Според него
решението е в изменение на Закона за обществените поръчки в чл. 101 – Публични
покани. Проблем е, че не се обжалват по КЗК и се използват неясноти.
Г-н Христо Христов описа и проблеми с договорите. Каза, че до подписване на самия
договор всичко е ясно, но след това се подготвят неверни документи, за да не търпи
дадената община санкции. Решението според него е в прозрачност при изпълнението и
повече гласност в медиите.
Друг проблем – не се обръща внимание на малкия бизнес. При определяне на голяма
обществена поръчка може една фирма да кандидатства по повече позиции.
Г-н Христо Христов сподели, че се надява новото Народно събрание да промени закона
за Обществените поръчки , по-точно в частта Публични покани.
Г-жа Светла Маринова покани участниците да отправят предложения за разработване на
процедури за превенция и противодействие на корупцията.
Г-жа Любомира Кръстева предложи популяризиране на процедурите.
Г-жа Павлина Симеонова зададе въпрос дали анонимни сигнали се разглеждат. Бе
отговорено от Г-жа Любомира Кръстева , че не се разглеждат.
Г-жа Светла Маринова попита присъстващите, как виждат сътрудничеството между
медиите и бизнеса.
Според Г-жа Любомира Кръстева медиите трябва да се следят какво точно отразяват, тъй
като има случаи на невярно отразени факти, и би било добре да има представители на
общините в комисията.
„Нарушения в изпълнението на обществени поръчки се допускат и от некомпетентност“,
уточни още Г-жа Любомира Кръстева.
Д-р Ивайло Йотов попита дали има отчет за предходната година за това колко сигнала за
корупция има, колко от тях са основателни и колко не, за да може да се обсъдят. Той
подчерта, че трябва изключително да се внимава в обвиняване в корупция, за да не бъде
опорочен някой, който не е виновен.
„Агенция по храните в момента разглежда и анонимни сигнали и се прави вътрешна
проверка по тях“ , каза Д-р Ивайло Йотов.
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Г-жа Светла Маринова поясни, че информация и доклад за дейността на Областния
обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията има в сайта на Областна
администрация Ловеч, а до момента няма постъпили сигнали. Обясни на участниците, че
Областния управител на Област Ловеч два пъти в годината – веднъж на шестмесечието и
веднъж в края на годината, изисква от всички структури доклади за дейността им в тази
посока.
Д-р Ивайло Йотов каза, че ситуацията е: има корупция, а няма сигнали.
Г-жа Любомира Кръстева предложи да се работи в посока „добро обществено мнение“.
Г-жа Маруся Василева се включи в разговора, казвайки, че процеса винаги има две
страни.
Г-н Христо Христов спомена, че не се знае достатъчно за ООСППК.
Г-жа Светла Маринова попита участниците как да се популяризира съвета освен чрез
сайта.
Г-жа Павлина Симеонова предложи чрез медиите, Г-жа Любомира Кръстева чрез
раздаване на някакъв вид листовки и Г-н Христо Христов чрез медии.
Г-жа Любомира Кръстева изрази съжаление, казвайки че обществото само си отглежда
корупция.
Д-р Ивайло Йотов зададе въпрос каква е ролята на Областна администрация след като
има сигнал за корупция.
Г-жа Светла Маринова отново напомни, че информация има на сайта и отговори, че
сигнала се изпраща по компетентност към съответната институция. Цитира Чл.10, ал.6 от
Правилника за устройството и дейността на ООСППК.
Г-жа Маруся Василева сподели, че отдавна е в ООСППК, но той не е органа, който
предприема действия. Необходимо е гражданите да са наясно, че могат да подават
сигнали в ООСППК, където са институциите и органите на реда, и да не се страхуват да
подават сигнали.
Тя също предложи популяризиране на съвета, за да е ясно, че той ще задейства
механизма към борбата с корупцията.
Д-р Ивайло Йотов изрази очаквания за продукт от заседаването на ООСППК и взети
решения, за да се покаже на обществото, че в тази сфера се работи.
Други въпроси, предложения и обсъждания не се направиха.
Г-жа Светла Маринова обясни, че ще бъдат предприети спешни мерки за
популяризиране на ООСППК и благодари на всички за участието, и отделеното време.
Заседанието се закри в 11.30 часа.

Протоколирал:
Габриела Прозорова

Секретар на ООСППК:
Светла Маринова
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