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НЕДЯЛКО СЛАВОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

П Р О Т О К О Л № 1/2019
от проведено заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията в
област Смолян

Днес, 18 февруари 2019 г., от 13,30 часа в 201 зала на Областна администрация гр.
Смолян се проведе заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на
корупцията в област Смолян. Присъстващите членове на съвета са обхванати в приложения
към протокола присъствен списък.
Областния управител Недялко Славов председателства заседанието на съвета като при
откриването му каза, че основният повод то да се свика е получено писмо от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(КПКОНПИ) във връзка с изпълнение на един от приоритетите на Правителството на
Република България, а именно присъединяването на страната ни към Шенгенското
пространство. Към писмото е приложен въпросник, чрез който се проучват нагласите в
обществото и готовността на органите на държавната и местна власт за приемане на
предизвикателствата в контекста на присъединяването на Република България към Шенген.
Благодари на членовете на съвета, които своевременно са изпратили попълнeни въпросници.
Отправи молба към останалите, през следващите ден-два, въпросника да бъде попълнен и
представен. Предложеният дневен ред за заседанието, въпреки че няма кворум, ще се проведе,
за да се обсъдят темите, които са свързани с:
1. Обсъждане на поставените въпроси във въпросника, изпратен от КПКОНПИ и
изразяване на официалната позиция от Областния съвет и
2. Предложения от членовете на съвета за мерки и дейности, които да бъдат включени в
План за действие на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията през
2019 г.
Г-н Славов обясни, че по правилник, Областният съвет трябва да заседава 2 пъти
годишно и освен днешното заседание, се предвижда следващото да е през месец юли 2019 г.,
когато има намерение да покани представители на КПКОНПИ, за да се стиковат теми,
въпроси, проблеми, които ни касаят и по които сме призвани да работим, свързани с
политиките по антикорупционните мерки.
За по-голяма оперативност се премина към първа точка от дневния ред.
Г-н Славов каза, че с писмото, изпратено от КПКОНПИ до всички областни
управители, се поставя задачата да се проучат нагласите в обществото и готовността на
органите на държавната и местна власт за приемане на предизвикателствата в контекста на
присъединяването на Република България към Шенген. Друга цел на проучването е да се
установят и да се съдейства за подобряване на механизмите за взаимодействие между
институциите. Въпросникът в изпратен до всички членове на съвета и след връщане на
попълнените въпросници се вижда отразената позиция и действията на представителите на
съответната институция по темите, свързани с приемането на страната ни към Шенген.
Задачата ни е да обобщим резултатите и да изразим официалната позиция на Областния съвет.
Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и
информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001
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След кратко обсъждане, областният управител предложи следното проекто решение,
което да отразява официалната позиция на Областния съвет по темата:
„Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Смолян
счита, че се изисква добро взаимодействието между институциите и задължително съвместни
усилия на всички държавни органи, които са призвани да се борят с престъпността и в
частност с корупционните практики и нарушенията на нормативната база, касаещи
функционирането на Шенгенското пространство. Всички институции следва да си
сътрудничат ефективно както за актуализиране на нормативната база, така и с общи усилия да
противодействат на нарушенията и престъпленията, да се ускорят работещите механизми за
бързо правораздаване и да се разгледат възможностите за премахване на излишния
формализъм в наказателния процес. Да се прилагат добрите европейски практики в тази
сфера. Да се търсят варианти да се повишава прозрачността и отчетността в работата на
всички власти. Да се гарантира независимостта на съдебната власт и да се спазва разделението
между отделните власти. Привличане на медиите и заинтересованите страни както като
възможност за информиране на обществото, така и за създаване на доверие в институциите за
предприетите мерки и действия.“
След приемане на така направеното предложение се премина към втора точка от
дневния ред. В материалите, които са раздадени предварително е представен отчет по
изпълнението на мерките от Плана за действие на Областния съвет за превенция и
противодействие на корупцията през 2018 г. Г-н Славов запозна членовете с проекто плана на
съвета за изпълнение през 2019 г. и подложи на обсъждане следните мерки и дейности:
подобряване на сътрудничеството с местната власт, както и с териториалните звена на
държавната изпълнителна власт, с цел обмен на информация и стиковане на действията при
предотвратяване на корупционни практики; изискване на доклади от всички териториални
звена, общински администрации и съвети за постъпили сигнали за корупция и предприетите
по тях действия; изискване на доклади от общините и териториалните звена на
изпълнителната власт за изпълнение на задълженията им по Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество; отправяне на покана до
представители на КПКОНПИ, за да се коментират темите, свързани с превенцията и
противодействието на корупцията, антикорупционни политики, мерки и добри практики,
които биха подпомогнали и подобрили работата на Областния съвет.
След като не се изразиха други мнения и предложения за включване на мерки към
плана за 2019 г. и той беше приет.
По точка трета беше дадена възможност за обсъждане и на други теми, които не са
включени в дневния ред. Оформи се дискусия за попълването и подаването на новите
декларации за имущество и интереси, и извършваните по тях проверки. Областният управител
постави за обсъждане темата за предстоящите два вида избори и свързаните с това мерки за
противодействие на корупцията. Предложи плана за 2019 г. да се допълни с още една мярка,
свързана с предстоящите избори: „Противодействие на корупцията преди и по време на
провеждането на двата вида избори през 2019 г. и недопускане на нарушения на изборното
законодателство“.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Славов благодари на присъстващите за
участието и ангажираността и закри заседанието.
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Стефка Гарова,
началник отдел КАКРР
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