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П Р О Т О К О Л 

№2/15.12.2015 г. 

от заседание на Областния обществен съвет  

за превенция и противодействие на корупцията Благоевград 

  

Днес, 15.12.2015 г., на основание заповед № ОА-РР-1069 от 07.12.2015 г. на 

Областния управител на област Благоевград от 11.00 ч. в Конферентната зала на 

Областна администрация – Благоевград се проведе заседание на ООСППК при следния 

дневен ред: 

1. Представяне на функциите и текущите проекти с антикорупционна 

насоченост на  Центъра за превенция и противодействие на корупцията и 

организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерски съвет от г-жа 

Елеонора Николова – и. д. Директор на Центъра за превенция и 

противодействие на корупцията и организираната престъпност към МС 
 

2. Обсъждане на въведените механизми и мерки за превенция и противодействие 

на корупцията в териториалните звена на изпълнителната власт и извеждането 

им като примери за добри антикорупционни практики.  
 

3. Разни 

На заседанието присъстваха следните членове, определени с горната заповед: 

Председател: Бисер Михайлов – Областен управител на област Благоевград 

Зам. председател: Асим Адемов - Зам. областен управител на област Благоевград 

Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт в Дирекция „АКРРДС” 

към Областна администрация – Благоевград; 

Членове:  

1. Красимир Кацаров – началник  СПИП към ОД на МВР Благоевград 

2. Петър Пандев  – съдия в Окръжен съд Благоевград 

3. Иван Тренчев – следовател в ОСО – ОП Благоевград 

4. Рина Далева – главен продуцент на Радио Благоевград; 

5. Биляна Ключкова – зам.-началник  на  Митница Югозападна; 
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6. Илко Вангелов –директор Сигурност в Американски университет в 

България; 

7. Любица Томова – изпълнителен директор Сдружение на югозападните 

общини СЮЗО; 

8. Катя Янчовичина – директор ТД на НАП София, офис Благоевград; 

9. Димитър Пешев – държ. инспектор КОНПИ – ТБ - Благоевград; 

10. Лидия Стамболийска – зам.-директор на РЗОК Благоевград;  

11. Радослав Тасков  – Председател на ОбС Благоевград 

12. Малина Митова – следовател в Окръжен следствен отдел 

13.  Николина Сачкова – заместник окръжен прокурор в ОП Благоевград 

14.  Методи Попов – началник на отдел ИОМД към РИО Благоевград 

15.  Георги Атанасов – заместник ректор на ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград 

16.       Марияна Мицева – зам.-председател на Административен съд Благоевград 

17.       Валери Яков – директор на Телевизионен център Благоевград 

 

Официален гост на заседанието бе Елеонора Николова – и.д. директор на 

Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност 

към Министерски съвет. 

На заседанието на Областния съвет за превенция и противодействие на 

корупцията присъстваха още:   

Михаил Кметски – директор на РЗИ Благоевград 

Димитър Димитров – главен секретар на РЗИ Благоевград 

Дияна Атанасова – главен секретар на Областна администрация  

инж. Стилияна Ерделска – Директор на Дирекция АКРРДС – Областна 

администрация Благоевград 

Миглена Бачева – главен експерт в дирекция АКРРДС – Областна 

администрация Благоевград 

Представители на медиите.  

Заседанието откри председателя на ООСППК  г-н Бисер Михайлов,  който 

представи дневния ред съгласно горе визираната заповед.  

По т. 1  от дневния ред думата бе дадена на г-жа Елеонора Николова – и.д. 

Директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната 

престъпност към Министерски съвет, която представи основните функции на Центъра, 

по-важните текущи проекти, превантивния подход при разработката на 

антикорупционни проекти и инициативи, отговори на всички зададени въпроси и 

направи нужните разяснения по тях. Презентацията на Елеонора Николова е представена 

в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол. 
 

По т. 2 от дневния ред Областният управител обобщи предоставените от 

териториалните звена на изпълнителната власт писма за въведените антикорупционни 

мерки.  

Като добри антикорупционни практики г-н Михайлов открои въведения 

ротационен принцип с повечето териториални звена с контролни функции като 
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Инспекцията по труда, РЗИ, Югозападно държавно предприятие и др. Обърнато бе 

внимание и на въведените антикорупционни мерки в институциите на съдебната 

система, по-важните от които са разпределението на делата на случаен принцип по чрез 

централизирана електронна система, регистър на отводите, въведени времеви стандарти 

за насрочване, решаване и приключване на делата. След кратката презентация на добрите 

антикорупционни практики, Областният управител призова присъстващите да споделят 

мнения и препоръки към дискутираните теми. Думата взе Елеонора Николова, която 

заяви, че ООСППК Благоевград е на едно от първите места в страната по въведени 

антикорупционни механизми, провеждани срещи, обучения и други инициативи, 

оценяван по конкретни критерии и резултати от дейността. След кратката дискусия 

Председателят на Съвета предложи да бъде разширен обхвата на допитването за 

въведените антикорупционни мерки, като се изпратят писма до други институции на 

територията на областта, след което да бъде направено обобщение на получената 

информация и изготвен систематизиран документ, съдържащ най-добрите 

антикорупционни практики, въведени в съответните териториални звена. 
 

По т. 3 от дневния ред Председателят на ООСППК обърна внимание на писмото, 

получено от РЗИ Благоевград, с което директорът д-р Кметска подчертава липсата на 

представител на РЗИ в ООСППК Благоевград. В тази връзка г-н Михайлов предложи 

членовете на Съвета за гласуват за член д-р Михаил Кметски – директор ва РЗИ 

Благоевград за член на ООСППК Благоевград. 

Предложението бе прието единодушно, с което дневният ред бе изчерпан и 

Областният управител закри заседанието на ООСППК Благоевград.  

 

РЕШЕНИЯ: 

По т. 1 ООСППК взе решение информацията, сътрудничеството между ООСППК 

Благоевград и ЦППКОП към МС да продължи чрез съвместна организация на бъдещи 

инициативи. 

По т. 2 от дневния ред   ООСППК взе решение да бъде разширен обхвата на 

проучването относно въведените антикорупционни мерки  като се изпратят писмо и до други 

институции на територията на областта. Получената информация да бъде обобщена като 

бъдат изведени най-добрите антикорупционни практики във вид на официален документ на 

ООСППК Благоевград. 

По т. 3 от дневния ред ООСППК единодушно взе решение д-р Михаил Кметски  – 

Директор на РЗИ Благоевград, да бъде приет за член на ООСППК Благоевград. 

 

Секретар:……………………………. 

/Красимира Крумова-Иванова/ 


