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ОТЧЕТ 

 

за дейността на Областен обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията - Благоевград  

за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година 
 

 

  

Основните насоки в дейността на  Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията – Благоевград са в посока провеждане на политика за 

изграждане на  антикорупционна среда, координация на дейността с териториалните 

звена на изпълнителната власт за провеждане на ефективна политика за превенция и 

противодействие на корупцията и партньорство с неправителствения сектор. 

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 

Благоевград включва представители на неправителствени организации, на местното 

самоуправление и институции, носещи отговорността да защитават обществения 

интерес. С цел постигане на ефективност в дейността, членове на съвета са 

ръководителите на Директор на ОД на МВР – Благоевград, Окръжен прокурор – 

Окръжна прокуратура – Благоевград, Председател на Окръжен съд – Благоевград,  

Представител на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Благоевград 

Директор на ТД на НАП, Директор на Комисия по установяване на имущество, 

придобито от престъпна дейност – Благоевград и др.  

За успешното провеждане на антикорупционната политика на територията на 

област Благоевград от важно значение  е утвърждаване на авторитета на Областния 

управител, като институция, спазваща принципите на добро управление – 

демократичност, публичност и откритост в управлението, която политика Областна 

администрация следва последователно. 

С цел постигане на по-голяма прозрачност в работата на териториалните звена на 

изпълнителната власт на територията на област Благоевград със Заповед на Областния 

управител, е утвърден единен формуляр за периодични отчети на териториалните звена 

с обособен раздел „Публичност и прозрачност“.  

Включени са въпроси по  административното обслужване, осигуряването на 

публичност през интернет за административните услуги и обществените поръчки, 

процедури,  публикувана нормативна уредба, брой сигнали във връзка с прояви на 

корупция или корупционна практика и др. На база представените отчети беше изготвен 
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обобщен отчет, който бе представен на заседание на Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията.  

Изискана бе информация от териториалните звена на изпълнителната власт на 

територията на областта и органите на местното самоуправление относно: отговорните 

лица, ангажирани с въпросите по превенция и противодействие на корупцията; 

постъпилите сигнали за корупция и резултатите от предприетите мерки, въведените 

механизми за превенция и противодействие на корупцията.  

Горепосочената информация бе обобщена и представя на заседание на ООСППК 

Благоевград, като бяха изготвен Наръчник на въведените антикорупционни мерки, 

въведени от териториалните звена на изпълнителната и съдебната власт и общините на 

територията на област Благоевград, който бе предоставен на всички членове на 

Областния обществен съвет да превенция и противодействие на корупцията. 

С цел постигане на по-пълна прозрачност в дейността на общинските съвети, 

както и на контрола по законосъобразността на решенията, повишаване доверието на 

обществото към местната власт и утвърждаване на принципа на законосъобразност в 

действията им, е изготвен сравнителен анализ на процентния дял на върнатите 

незаконосъобразни решения, приети от общинските съвети по общини на територията на 

областта за 2014 г. и е осигурена публичност чрез сайта на Областна администрацията.  

Администрацията има разработена Методика по управление на корупционния 

риск, където  отчетността и контролът, прозрачността и публичността, системата за 

периодично информиране на обществеността са контроли за въздействие върху 

корупционния риск. Ефективността на прилаганите мерки, включително и мерките 

осигуряващи прозрачност и публичност, се оценяват поне веднъж в годината, като се 

изготвя Регистър на корупционния риск, включващ рисковете, прилаганите контроли за 

въздействие върху тях, оценка на ефективността на контролите и планирани дейности за 

намаляване на рисковете. 

В изпълнение на Заповед на областния управител е извършен мониторинг на 

процедурите, вътрешни правила, пълнотата и съдържанието на водените регистри в ОА 

Благоевград, в това число, Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ. Съставен е 

доклад за резултатите и съответствието в публикуването на подадените декларации за 

имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на 

труда. Пълнотата и публичността, която се осигурява във връзка с поддържаните 

регистри от администрацията е една от контролите, които се прилагат при управление на 

риска от корупционни практики и прояви. Контролата е част от Регистъра на 

корупционния риск. 

В изпълнение на ежегодните цели на администрацията и приоритет „Провеждане 

на политика за изграждане на институционална и информационна антикорупционна 

среда чрез подобряване взаимодействието между институциите и неправителствения 

сектор“ е изработена и утвърдена Програма на Областна администрация Благоевград за 

постигане на прозрачност в публичните дейности и превенция от корупция за периода 

2014-2018 г. 

ООСППК Благоевград работи по утвърдена Процедура за регистрация, 

разглеждане и предприемане на действия по жалби и сигнали за прояви на корупция, 

която регламентира процедурата по проверка, разглеждане и предприемане на действия 
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от Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – гр. 

Благоевград , във връзка с подадени сигнали за прояви на корупция. 

В началото на 2015 г. Областният обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията Благоевград подготви анкетна карта и проведе 

директно анкетно проучване на мнението на потребителите на административни услуги 

относно проявата на корупционно поведение от страна на служителите в 

администрациите.  

Анкетното проучване бе проведено във всички 14 общински администрации на 

територията на областта и Областна администрация Благоевград. Получената 

информация бе  обобщена, изготвен бе  анализ на резултатите от анкетното проучване, 

който бе представен на заседание на ООСППК, както и оповестен на интернет 

страниците на всички участвали институции.  

Съветът отчита, че около 50 % от услугите за граждани се предоставят от 

общинските администрации и прилагайки процедури и дейности по превенция от 

корупционни практики в структурите на местното самоуправление, ефективно ще 

спомогне за утвърждаване на непримиримост в обществото към корупцията и 

активиране на обществената позиция. 

ООСППК работи в ползотворно сътрудничество с институции, ангажирани с 

проблемите на превенцията и противодействието на корупцията на национално ниво 

като Асоциация „Прозрачност без граници“, Център за изследване на демокрацията,  

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и др. 

Организирани са редица срещи и участия на представители на тези институции в 

заседания на Съвета. 

 За отчетния период  01.01.2015 – 31.12.2015 г. се проведени две заседание на 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията: на 

23.06.2015 г. и на 15.12.2015 г. 

На заседанието през месец юни 2015 г., беше поканен на вземе участие ген. Чавдар 

Червенков от Центъра за изследване на демокрацията, който изнесе доклад на тема 

„Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата“ като представи 

изводите на направения мониторинг на корупцията в балканските страни и разгледа 

редица изследвания като: „Разпознаване на разпространени корупционни практики 

„Допустимост на корупцията 2008 – 2014 г.“, „Податливост на корупция“ и други. 

Заседанието през месец декември 2015 година беше проведено със специалното 

участие на г-жа Елеонора Николова – Директор на Центъра за превенция и 

противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски 

съвет, която представи функциите и текущите проекти с антикорупционна насоченост 

на ЦППКОП. 

В състава на Областния обществен съвет на превенция и противодействие на 

корупцията, през 2015 година се приети двама нови членове: Председателят на 

Административен съд Благоевград – г-жа Мария Тодорова и Директорът на РЗИ 

Благоевград – д-р Михаил Кметски. 

 

Декември 2015 г. 


