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ДОКЛАД
за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията в област Ловеч за 2013 г.

Корупцията е явление, което е резултат от неефикасно действаща администрация.
Най-общо казано там, където администрацията не действа достатъчно добре, се търсят и
прилагат други методи за задоволяване на интереси. Корупцията е неправилно
изпълнение на държавна служба за извличане на пряка или последваща полза.
В Областна администрация Ловеч служителите се информират периодично за
негативните последици от корупцията и за възможните рискови ситуации, в които те
могат да попаднат. В изпълнение на Стратегията за управление на риска се извършва
контрол за несъответствие между получаваните доходи и жизнения стандарт на
служителите. При необходимост е възможно провеждане на вътрешно разследване и
налагане на мерки против прикриване на факти.
Особено важна е ролята на Областният обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията (ООСППК). Общественият съвет е орган към Областния
управител за организиране, координация и контрол по изпълнение на Стратегия за
прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.
Основната цел на Съвета се изразява в съдействие на органите на държавната
власт за предотвратяване на корупцията, активиране на местната администрация,
бизнеса, неправителствените организации и средствата за масово осведомяване за
гарантиране на прозрачност на административно - управленската дейност.
Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
(ООС за ППК) в Ловеч е създаден със заповед на областния управител. В неговия състав
влизат Представител на Окръжен съд-Ловеч; Представител на Административен съд
Ловеч;Представител на Окръжна прокуратура- Ловеч; Представител на РИО на
МОН;Представител на РО „НСК“ ЛОВЕЧ; Представител на Регионална дирекция
„Социално подпомагане“;Представител на Областна дирекция„Инспекция по
Труда”;Представител на Регионална служба по заетостта“;Представител на ОД на
МВР - Ловеч; Представител на НАП;Представители на регионални и национални
медии, неправителствени организации, граждански комитети и местни инициативни
групи;

Съветът заседава по свой Правилник, който регламентира дейността му и
правилата за работа на неговите членове. Дейността ни е насочена към своевременното
разкриване и неутрализиране на подготовка на незаконни действия и настъпването на
вредни последици от престъпна дейност, извършване на постоянен мониторинг на
дефинираните области, направление и лица, уязвими на корупция.
В изпълнение на Плана за действие на ООС за ППК в област Ловеч за 2013 г. и
разписаните мероприятия в плана, на 22.05.2013 г. се проведе среща с бизнеса в региона
за разглеждане на проблемите, свързани с корупционни практики и набелязване на
мерки за преодоляването им.
В сферата на институционалното сътрудничество на 29.07.2013 г. Председателят
и Секретарят на ООС за ППК взеха участие в проведеният 19-ти обществен
антикорупционен форум на тема: „Интегритет на обществените поръчки“и представяне
на модела БОРКОР. Домакин на срещата беше ОУ на област Враца.
С цел разширяване на дейността се предвижда ООСППК да подготви и проведе
изнесени заседания по общини, за улесняване на обществеността в подаването на
сигнали. Подобряването на комуникацията и взаимодействието между ООСППК и
общините може да се постигне чрез съвместни мероприятия на комисията и общините –
организиране на семинари; срещи; споделяне на опит; съгласуване на планирането и
отчитането на дейността.
Областният управител периодично дава изявления в средствата за масова
информация, в които предоставя на вниманието на обществеността отчет за изпълнение
на дейността си. Организират се срещи с представители на местната власт, на
неправителствения сектор и бизнеса с цел подобряване на ефективността в борбата за
превенция и противодействие на корупцията.
Провеждане на „Ден на отворените врати” в институциите е важен механизъм за
противодействие на корупцията. Така се повишава информираността на гражданите,
улеснява се комуникацията с експерти от областта по касаещи ги тях проблеми.
В изпълнение на приетата от Областния съвет План-програма се проведе форум на
тема: „Насърчаване на гражданското общество към споделяне на мнение, подаване на
сигнали и жалби“ с гост лектор Николай Николов – Вр.И. Председател на КПУКИ. В
срещата взеха участие членове на ООСППК, представители на органите местна власт,
експерти на Областна администрация Ловеч, граждани медии и членове на Парламента.
Законът за администрацията делегира правомощия на Областен управител да
координира и контролира дейността на териториалните звена на централната
администрация на изпълнителната власт и на другите административни структури на
територията на областта. В изпълнение на тези правомощия и във връзка с дейността на
Обществения съвет е информацията, изискана с писмо на Областен управител на област
Ловеч изх. № ПР-4/75 от 04.12.2013 г от всички териториални звена на изпълнителната
власт и общини на територията на област Ловеч. В своите доклади ръководителите на
съответните структури и ведомства информират за мерките предприети по превенция и
противодействие на корупцията. Всеобхватният анализ на получената информацията
сочи за „нисък корупционен риск“ в териториални звена на изпълнителната власт и
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общини, както и за въведени адекватни мерки за превенция и противодействие на
корупционни практики.
Важно средство в борбата ни с корупционни практики е и дейността на
Комисията за разглеждане на предложения и сигнали от граждани. Провеждат се
необходимите консултации с гражданското общество и бизнеса при формулиране на
политики и реализиране на управленски решения.
На електронната страница на Областна администрация периодично се отчитат
получените и отработени сигнали за корупция. За отчетната година в Съвета няма
постъпили за разглеждане сигнали за прояви на корупция.
Основните мерки са насочени към подобряване на административния капацитет
на контролната среда, чрез въвеждане на системи за оценка на риска, обвързване на
възнаграждение и кариерно развитие с резултатите от дейността. Служители от
администрацията участват в обучения и семинари относно правната рамка и
управлението на средства, отпускани от европейски структурни фондове, обществени
поръчки, предотвратяване и установяване конфликт на интереси. По този начин се
постига повишаване на административния капацитет, дават се по-високи гаранции
относно законосъобразността на разходване на публични средства.
За лицата, заемащи висши длъжности се прилагат заложените в Етичния кодекс
правила и мерки за контрол. Въведени са правила за личното поведение на служителите,
както и за разкриване на нарушения на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация и тяхното санкциониране. Оптимизирани са процедурите за
оценяване на кадровото развитие и на конкурсите за вътрешен подбор. Механизмите на
атестирането са превърнати в реален действащ инструмент.
Като обобщение на горното можем да твърдим, че е въведен единен подход за
всеобхватно и унифицирано планиране и отчитане на дейността в областната
антикорупционна политика. През 2013 г. Областният обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията осъществи дейността си със съдействие на органите на
държавната власт за предотвратяване на корупцията, активиране на местната
администрация, бизнеса, неправителствените организации, следвайки принципите на
прозрачност, почтеност, откритост.
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