РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИНЖ. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Съгласно Заповед РД-122/07.12.2016г.

ПРОТОКОЛ №2/07.12.2016г.
от
заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията
и организираната престъпност

Днес,

на

07

декември

2016г.,

от

14:00

часа,

в

зала

„Струма”

в

административната сграда на Областна администрация Перник, се проведе редовно
заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и
организираната престъпност (наричан по-долу само „Съвета”). Заседанието нямаше
необходимия кворум, с оглед на което се пристъпи към спазване на изискването на
чл.11, ал. 2, изречение второ от Правилника за устройството и дейността на Съвета
за провеждане на редовно заседание, а именно: при липса на кворум заседанието се
отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе независимо от броя на явилите се членове. След спазване на визираното
изискване, в 15:00 часа Съветът започна своето заседание.
На заседанието присъстваха, както следва:
1. Инж. Валентин Димитров – заместник областен управител и заместник –
председател на Съвета съгласно Заповед РД-7/12.01.2016г.;
2. Ива Станилова – старши юрисконсулт и секретар на Съвета;
3. Красимир Костадинов – директор на ТД „Национална сигурност“ – Перник;
4. Йордан Павлов – представител на Община Перник;
5. Васил Мариянов – началник на РО „НСК” – Перник към РДНСК –
Югозападен регион;
6. Димитър Сотиров – кмет на Община Земен;
7. Румен Давидков – директор на ТД на НАП – София, Офис Перник;
8. Иво Симеонов – заместник кмет на община Ковачевци;
9. Юлия Андонова – представител на Фондация „П.У.Л.С“;
10. Д-р Магдалена Христова – директор на РЗОК – Перник;
11. Валентин Петров – секретар на община Радомир;
12. Петър Първанов – представител на Общински съвет – Перник;

13. Д-р Павлов – представител на МБАЛ „Рахила Ангелова“.
Дневният ред, по който се проведе заседанието, бе следния:
1. Приемане

на

годишни

доклади

от

всички

териториални

звена

на

изпълнителната власт и общински администрации, касаещи постъпилите
сигнали за корупция и предприетите от тях действия, както и въведените
антикорупционни мерки в периода януари – декември 2016г.
1.1.

Дискусия;

2. Запознаване на членовете на Съвета с отчета на Областна администрация –
Перник, касаещ изпълнението на Плана за действие и противодействие на
корупцията (януари – декември 2016г.).
3. Други предложения;
Дискусия

Инж. В. Димитров откри заседанието, като приветства присъстващите с добре
дошли. Той запозна членовете на Съвета с дневния ред на заседанието, като обърна
специално внимание на факта, че основните цели на Съвета са насочени към
провеждане на политика за изграждане на антикорупционна среда, координация на
дейността с териториалните звена на изпълнителната власт и общините, както и
партньорство с неправителствения сектор. Инж. В. Димитров подложи на гласуване
така предложения дневен

ред, като всички

присъстващи

членове гласуваха

единодушно „ЗА“.
На следващо място Инж. В. Димитров даде думата последнователно на
присъстващите членове на съвета, които запознаха аудиторията с годишните
доклади на институцията, която представляват, касаещи постъпилите сигнали за
корупция и предприетите от тях действия, както и въведените антикорупционни
мерки в периода януари – декември 2016г.
Д-р Магдалена Христова – директор на РЗОК – Перник – сподели, че за
периода януари – декември 2016г. в РЗОК – Перник няма постъпили жалби/сигнали
за корупция. Конкретните антикорупционни мерки, които се прилагат в РЗОК –
Перник са следните:
1.Спазват

се

Вътрешните

правила

за

прилагане

на

антикорупционни

процедури в НЗОК о РЗОК, както и Методиката за оценка на корупционния риск в
системата на НЗОК;
2. Прилагат се Вътрешни правила за приемане и разглеждане на постъпили
сигнали за нарушения с насоченост превенция и противодействие на корупцията в
системата на НЗОК, незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия
на служителите на НЗОК, злоупотреби с власт и/или конфликт на интереси;
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3. Сформирана е постоянно действаща комисия за работа с постъпили сигнали
и жалби с насоченост превенция и противодействие на корупцията в РЗОК – Перник;
4. Спазват се процедурите за докладване при откриване на грешки,
нередности, неправилна употреба, измами и злоупотреби;
5. Ежегодно се подават декларации за имотното състояние на служителите
съгласно ЗДСл и КТ;
6. Новоназначените служители подават в законовите срокове декларации на
липса на конфликт на интереси.
Г-н Красимир Костадинов – директор на ТД „Национална сигурност“ – Перник
обърна внимание на факта, че ДА „Национална сигурност“ е институцията, която
осъществява противодействие на корупцията съгласно чл.4 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, както и работи в тясна връзка с националния
антокорупционен орган към Министерски съвет и специализираната прокуратура.
Г-н Васил Мариянов – началник на РО „НСК” – Перник към РДНСК –
Югозападен регион сподели, че в институцията, която представлява, не са
постъпвали жалби/сигнали за корупция. Относно предприетите антикорупционни
мерки, то в РО „НСК” – Перник са утвърдени работни процедури на работа, които се
спазват стриктно, както и се следи и спазва законодателството в областта.
Г-н Йордан Павлов – представител на Община Перник заяви, че като цяло
предприетите антикорупционни мерки от различните общини се препокриват, като
същите са насочени към качествено и навременно обслужване на гражданите,
компетентност на служителите, прозрачност на процедурите и изпълнението на
предлаганите административни услуги, спазване на нормативните актове, както и
вътрешните правила за работа на администрацията. Не на последно място, към
Община Перник има създадена постоянно действаща комисия, която разглежда
постъпили сигнали и жалби от гражданите.
Г-жа Юлия Андонова – представител на Фондация „П.У.Л.С“ (Бележка:
фондацията е неправителствена организация и няма задължение за представяне на
годишен доклад) отбеляза, че фондацията, която представлява, има създадени
етични норми, които спазва в процеса на работа, както процедури относно
антикорупционните мерки, реда за подаване на жалби и сигнали и т.н.
Г-н Петър Първанов – представител на Общински съвет – Перник отбеляза, че
нивото на заплащане на работещите в държавната администрация следва да се
увеличи и това би помогнало в най-голяма степен за минимизирането на риска от
корупция.
Д-р Павлов – представител на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – от своя страна
сподели, че за периода януари – декември 2016г. в МБАЛ „Рахила Ангелова“
няма подадени сигнали за корупция. Той също така допълни, че такива сигнали
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биха могли да бъдат подавани както в деловодството на болницата, така и на
електронният й адрес. В болницата няма изградено звено с антикорупционни
функции, но в случай на получаване на сигнал от граждани, то в болницата се
създава комисия от експерти за разглеждане на преписката и установяване на
фактите,

указани

антикорупционни

в

сигнала.

дейности:

а)

В

болницата

публичност

и

са

предприети

прозрачност

на

следните

работата

в

болницата; б)създадена е устойчива нормативна уредба с вътрешни правила,
правилници, както и Кодекс за поведение на служителите в МБАЛ „Рахила
Ангелова“.
На следващо място, кметът на община Земен – г-н Сотиров запозна
присъстващите със следното: в община Земен, за периода януари – декември
2016г., няма подадени сигнали за нередности, корупция и организирана
престъпност; осигурени са няколко начина за подаване на сигнали – по пощата,
по телефон, чрез пощенска кутия, по електронна поща, както и в деловодството
на общината; няма създадено антикорупционно звено; в случай на подадени
сигнали – същите се препращат до скретаря на общината на основание чл.43,
ал.3, т.5 от ЗМСМА, като при наличие на такъв казус се създава комисия от
експерти

за

установяване

истинността

на

фактите.

В

община

Земен

са

предприети следните антикорупционни мерки: а)публичност и прозрачност в
работата на общинската администрация и б) създадена е устойчива нормативна
уредба, като за всяка област на дейности са приети вътрешни правила, наредби,
правилници и Кодекс за поведение на служителите в община Земен.
Г-н Румен Давидков – директор на ТД на НАП – София, Офис Перник
отбеляза, че служителите на НАП – офис – Перник за разделени на два вида –
такива, които обработват декларации и такива – с изнесени работни места.
Антикорупционните отчети на НАП се извършват от изпълнителния директор на
агенцията в гр. София, като всички антикорупционни политики и мерки също се
изготвят от централния офис в София и се разпространяват за изпълнение по
офисите и дирекциите на НАП в цялата страна. В този контекст, г-н Давидков
сподели, че изготвянето на отчет от страна на

НАП – София, Офис Перник в

областта на борбата с корупцията би бил непълен, предвид горната информация.
Като цяло антикорупционните политика на НАП са фокусирани към контролните
функции, качествени ревизии, включително електронни ревизии, анализ на
риска

при

злоупотреба

с

ДДС,

събиране

на

данъците,

провеждане

на

обществените поръчки. В НАП – София, Офис Перник за периода януари –
декември 2016г. няма постъпили сигнали за корупция, като в случай на
постъпване на такъв – той би следвало да се препрати към централния офис на
НАП в София.
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Г-н Иво Симеонов – заместник кмет на община Ковачевци запозна членовете
на Съвета със следното: за периода януари – декември 2016г. няма постъпили
сигнали за корупция в община Ковачевци, като основните направления, по които
общината развива антикорупционната си политика са свързани със стриктно
разработване на вътрешни

правила, поддържане на

ефективно

работещо

административно обслужване на принципа „едно гише“, чрез което се ограничава
възможността за корупционни практики и осигуряване информираност на
гражданите посредством беседи, брошури и т.н. В община Ковачевци също така
има утвърдени Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за
корупция от граждани и юридически лица, съгласно които се поддържа и
„Регистър за постъпилите сигнали за корупция, измами и нередности“.
Г-н Валентин Петров – секретар на община Радомир сподели, че за периода
януари – декември 2016г. няма постъпили сигнали за корупция в община
Радомир.

Той

подчерта,

че

наред

с

общите

антикорупционни

политики,

характерни за общините като цяло, като спазване на вътрешни правила, закони,
нормативни изисквания, прозрачност в дейността чрез обявяването на интернет
страницата на публична информация, в общините действат също така и
дисциплинарни съвети, спазва се Списъка на унифицираните наименования на
административните услуги (СУНАУ), като и с цел подобряване на електронното
обслужване, като част от комплексното административно обслужване, от община
Радомир се предлага извършването на 15 електронни услуги.
С това дневният ред по т.1 беше изчерпан.
Съветът пристъпи към т.2 - запознаване на членовете на Съвета с отчета на
Областна администрация – Перник, касаещ изпълнението на Плана за действие и
противодействие на корупцията (януари – декември 2016г.). По тази точка инж. В.
Димитров даде думата на г-жа И. Станилова – секретар на Съвета.
Г-жа

И.

Станилова

подчерта,

че

за

успешното

провеждане

на

антикорупционната политика на територията на област Перник от важно значение е
авторитета на Областния управител, като институция, спазваща принципите на
добро управление – демократичност, публичност и откритост в управлението, която
политика Областна администрация – Перник следва последователно.
С

цел

постигане

по-голяма

прозрачност

в

действията

на

Областна

администрация – Перник, както и по повод заложените дейности в областта на
антикорупционната политика в Плана за действие януари 2016г. – декември 2016г.,
от страна на администрацията е извършено следното:
1. Информацията на сайта на Областна администрация – Перник, касаеща
предлаганите административни услуги, беше актуализирана;
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2. Със Заповед
екип

за

№РД-72/02.06.2016г на областния управител беше определен

мониторинг

и

оценка

на

Вътрешната

система

за

финансово

управление и контрол /ВСФУК/, който актуализира всички вътрешни правила,
с които работи администрацията. Като допълнение към съществуващите
вътрешни правила, бяха създадени и нови Вътрешни правила за прозрачно
управление и противодействие на корупцията. На сайта на областта бяха
обявени част от вътрешните правила, които касаят упражняването на
определени права на гражданите, както и правила, за които има законово
изискване на бъдат публични за обществеността;
3. Сред служителите на Областна администрация – Перник беше проведена
анонимна анкета, съдържаща въпроси, чиято цел беше: а) определяне
наличието/липсата

на

риск

в

администрацията

за

създаването

на

корупционна среда; б) подобряване на превенцията при противодействието
на корупцията и корупционните практики;
4. Беше създадена информационна брошура, предназначена за гражданите,
разпечатана в множество екземпляри, достъпни за гражданите в Звеното за
административно обслужване, чиято цел беше повишаване на обществената
осведоменост в областта на борбата срещу корупцията;
5. На 17.11.2016г. Областна администрация – Перник се включи в инициативата
„Мениджър за един ден“, като по време на същата няколко ученика бяха
запознати с основните задължения и отговорности на по-голяма част от
служителите и имаха възможност да проследят част от работния процес, както
на служителите и директорите в администрацията, така и този на областния
управител;
6. След получаване на годишните доклади от всички териториални звена на
изпълнителната власт и общинските администрации, касаещи постъпилите
сигнали за корупция и съответно предприетите действия, както и въведените
антикорупционни мерки в периода януари – декември 2016г., от страна на
Областна администрация – Перник ще бъде изготвен обобщен доклад за
изпълнението на Плана за действие на Съвета за 2016г., който ще бъде
обявен на сайта на областта.
С този доклад дневният ред по т.2 беше изчерпан.
Думата бе дадена отново на заместник - председателя на Съвета – инж. В.
Димитров, който прикани членовете на Съвета да изразят своето мнение по така
изложените доклади или да зададат въпросите си, ако има такива.
Поради липса на въпроси, както и изчерпване на дневния ред, инж. В. Димитров
закри заседанието.
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