ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ФОРУМ НА
ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
16 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.
Днес, 16.12.2013 г. в 11. 00 часа, в зала 101 на Областна администрация Ловеч се проведе
форум на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
(ООСППК) на тема „Насърчаване на гражданското общество към споделяне на
мнение, подаване на сигнали и жалби“.
На форума присъстваха:
1. Г-н Димитър Горов – Народен представител
2. Г-н Николай Николов – Временно изпълняващ длъжността Председател на
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), и
лектор на форума
3. Г-жа Цецка Димитрова – Заместник областен управител и Председател на ООСППК
4. Г-н Емил Емилов – Главен секретар на Областна администрация Ловеч
5. Г-жа Светла Маринова – Директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация
Ловеч и секретар на ООСППК
6. Г-жа Любомира Кръстева – Заместник председател на Административен съд Ловеч
7. Г-н Цветелин Калчев – Началник сектор в ОД на МВР Ловеч
8. Г-н Валентин Вълков – Прокурор в Окръжна прокуратура Ловеч
9. Г-жа Йовка Казанджиева – Съдия в Окръжен съд Ловеч
10. Г-н Петко Петков – Представител на Общинска администрация Тетевен
11. Г-жа Анита Маринова – Началник отдел в Община Троян
12. Г-жа Снежанка Алексиева – Директор на регионална дирекция за социално
подпомагане Ловеч
13. Г-жа Снежана Вълкова – Началник отдел в дирекция „Регионална служба по
заетостта“ Ловеч
14. Г- жа Мая Димитрова – Главен юрисконсулт в РИО на МОН Ловеч
15. Г-н Недко Гергански – Представител на Община Угърчин
16. Г-жа Галина Велева – Секретар на Община Тетевен
17. Г-н Павлин Иванов – Представител на местна медия
18. Г-н Румен Ралчев – Представител на Община Ловеч
19. Г-жа Соня Христова – Секретар на Община Ловеч
20. Г-н Митко Митев –Директор на областна дирекция „Инспекция по труда“ Ловеч
21. Г-н Виктор Стойчев – Директор на ТД на НАП – Велико Търново – офис Ловеч

Г-жа Цецка Димитрова откри форума.
Тя направи кратко въведение относно правото на гражданите да получават информация
как се упражнява властта, дали се отстоява добросъвестно и честно обществения интерес,
механизмите за противодействие на неправомерни влияния при упражняване на публични
функции, насърчаване на гражданско участие, граждански контрол, публичност и
отчетност на държавните органи.
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Г-жа Цецка Димитрова информира, че в Областна администрация Ловеч усъвършенстването
и прилагането на антикорупционни мерки e насоченo в две посоки - навътре към
служителите и екстериорно към гражданите.
Периодично през годината се провеждат анкети сред служителите от Областна
администрация за степента на корупционен риск, информират се периодично за негативните
последици от корупцията и за възможните рискови ситуации, в които те могат да попаднат.
Въведен е единен подход за всеобхватно и унифицирано планиране и отчитане на дейността
в областната антикорупционна политика. На електронната страница на Областна
администрация периодично се отчитат получените и отработени сигнали за корупция.
В съответствие със Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси на
интернет страницата на ОА са оповестени публично декларациите на служителите по чл. 12,
във връзка с чл. 14 от този закон. На нея е създаден линк „Достъп до информация“, в който
са публикувани образец на заявление, данни за мястото и начина на неговото подаване,
работно време и телефон за връзка със звеното, където тези заявления се подават,
определеното лице, което ще разгледа и придвижи заявлението и др. Пак там се помества
информация за дейността на областния управител, свързана с контрола на законността на
решенията на общинските съвети.
В регионалните и обществени медии периодично се публикуват новини и прессъобщения,
касаещи дейността на областния управител и Областна администрация.
На достъпно място са поставени информационни табла, на които са обявени Харта на
клиента, работното време за обслужване на гражданите, приемните дни на областния
управител, актуални заповеди и др. Всички конкурси се правят публично достояние.
Г-жа Цецка Димитрова представи г-н Димитър Горов – Народен представител и г-н Николай
Николов – временно изпълняващ длъжността Председател на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси. В работата на форума взе участие и г-н Емил
Емилов – Главен секретар на Областна администрация Ловеч. Г-жа Цецка Димитрова
предложи следния дневен ред:
1. Представяне на информация за дейността на Областния обществен съвет за превенция
и противодействие на корупцията в област Ловеч /ООСППК/ за 2013 г. от неговия
председател и заместник областен управител- г-жа Цецка Димитрова;
2. Презентация от гост-лектора и временно изпълняващ длъжността председател на
КПУКИ – г-н Николай Николов в рамките на два панела:
- Понятие за „конфликт на интереси“- легално определение и забрани по глава
Втора и глава Пета от ЗПУКИ;
- Производство по установяване на конфликт на интереси. Основания за образуване
по инициатива на граждани;
3. Изказвания и мнения от членовете на ООСППК, представители на органите на местно
самоуправление и граждани.
Председателят на ООСППК даде думата на г-жа Светла Маринова.
„Приемам корупцията като 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“ ,
каза г-жа Светла Маринова.
В ОА служители се информират периодично за негативните последици от корупцията и за
възможните рискови ситуации, в които те могат да попаднат. Извършва се 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.
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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.
Г-жа Светла Маринова представи кратка информация за организацията и дейността на
Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч
като поясни, че с цел разширяване на дейността се предвижда ООСППК да подготви и
проведе изнесени заседания по общини, за улесняване на обществеността в подаването на
сигнали.
Като обобщение г-жа Светла Маринова каза, че е въведен е единен подход за всеобхватно и
унифицирано планиране и отчитане на дейността в областната антикорупционна политика.
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.
Г-жа Цецка Димитрова даде думата на г-н Николай Николов, който благодари за поканата на
форума, който се провежда в родния му град, където той е работил като адвокат и
юрисконсулт.
Той поясни, че конфликтът на интереси е знак за корупция, не е престъпление и е на полето
на административното нарушение. Конфликтът на интереси е злоупотреба с публичната
власт и е нарушение на закона. Голяма част от случаите се дължат на незнание и за това е
нужно институциите да са добре запознати.
Много важна функция е превенцията, отбеляза г-н Николай Николов.
След тези встъпителни думи форумът продължи с презентация от гост-лектора в рамките на
два панела:
- Понятие за „конфликт на интереси“- легално определение и забрани по глава Втора и
глава Пета от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(ЗПУКИ);
- Производство по установяване на конфликт на интереси. Основания за образуване по
инициатива на граждани.
След поясненията по двете теми, г-н Николай Николов даде някои примери за установен
конфликт на интереси, след което предложи на присъстващите да зададат своите
въпроси, за да бъдат обсъдени съвместно.
Г-жа Любомира Кръстева постави въпрос дали търговските реклами попадат в чл.11 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, тъй като има
информация, че в предаването „Съдебен спор“ участват действащи съдии.
Г-н Николай Николов отрази казуса като доста интересен и каза, че е нужно да се уточни
безвъзмездно ли участват тези съдии в предаването.
Г-жа Галя Велева зададе въпрос нужно ли е общинските съветници, които преди
заседание заявяват, че няма да гласуват поради това, че попадат в конфликт на интереси,
да подават някакви писмени документи за това.
Г-н Николай Николов отговори, че не задължително и , че е достатъчно да се впише в
протокола.
Г-н Недко Гергански попита дали е конфликт на интереси гласуването на
възнаграждения на колективни органи.
Г-н Николай Николов отговори, че не би следвало да е конфликт на интереси.
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Други въпроси не бяха зададени и се премина към разясняване на процедурата за
подаване на сигнали и основанията за такива.
Всеки, който разполага с данни може да подаде сигнал до КПУКИ. Процедурата има
установителна и санкционна фаза. Нужни са три основания:
- Сигнал;
- Искане от заинтересованата страна;
- По решение на Комисията или т.нар. самосезиране.
Сигналите и исканията трябва да са в писмен вид поясни Г-н Николай Николов и
разясни какво трябва да съдържат и до кого се адресират.
Подателят на сигнал не е страна по евентуално дело и не участва в него. Лицето срещу,
което е подаден сигналът се изслушва от комисията и то може да възрази писмено.
Необходима е максимална конкректност при подаване на сигнали.
Г-н Николай Николов сподели, че за 5 години действие на закона вече са се създали
стандарти за приложението му, което е един добър резултат. Материята вече е позната,
хората търсят информация.
„Фокусът трябва да е върху превенцията“, добави в заключение г-н Николай Николов.
Г-жа Цецка Димитрова благодари за участието и след като не възникнаха въпроси от
присъстващите, форумът бе закрит в 12.40 часа.

Цецка Димитрова
Председател на ООСППК

Светла Маринова
Секретар на ООСППК

Протоколирал:
Габриела Прозорова
Служител в дирекция АПОФУС
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