
 

 

ОБЛАСТEН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - БЛАГОЕВГРАД 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ,  РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

ЗА ПРОЯВИ НА КОРУПЦИЯ 

Чл. 1. Настоящите правила регламентират процедурата по проверка, разглеждане и предприемане на 

действия от Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – гр. 

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

Чл. 2 (1).  Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, наричан за 

краткост „Обществения съвет“ може да разглежда: 

1. Жалби и сигнали, подадени в Областна администрация Благоевград 

2. Жалби и сигнали, получени в други ведомства, които са насочени за разглеждане от Обществения 

съвет 

3. Жалби и сигнали, постъпили в неправителствени и обществени организации, в средствата за масово 

осведомяване и т.н. 

(2). Жалбите и сигналите по ал. 1, т. 2 се предоставят за разглеждане от Обществения съвет по преценка 

на ръководителя на ведомството, в което са постъпили, в зависимост от предмета и изложените 

твърдения за корупционни прояви 

Чл. 3. Форма и съдържание на сигналите за корупция: 

1. Сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен 

представител, по телефон, факс или електронна поща. 

2. Сигналът трябва да съдържа името и постоянния адрес на подателя, описание на нарушението, 

органа, администрацията или лицето, срещу което се подава. Към сигналите могат да се прилагат и 

писмени доказателства. 

/З/. Когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на 

определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения. 

 Чл. 4. Сигналите и жалбите за прояви на корупция по чл.2 се разглеждат на редовните заседания 

на Съвета. 

Чл. 5. (1).  Подадените писмени жалби и сигнали за корупционни прояви се завеждат с входящ номер в 

деловодството на Областна администрация - Благоевград и се регистрират във входящ дневник, в който 

се отразяват следните данни: входящ номер, дата на постъпване и подателя. Устните сигнали са 

регистрират във входящ дневник с дата на постъпване и подател на сигнала. 

(2) Дневникът се води и съхранява от Секретаря на Обществения съвет. 

(3) На входиране и разглеждане подлежат само сигнали с посочен подател и адрес за кореспонденция. 

(4) Анонимни сигнали се регистрират в дневника и се докладват от Председателя. 

(5) Не подлежат на разглеждане сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две 

години. 



 

Чл. 6. (1) В дневния ред, изпращан до членовете на Съвета, се посочва единствено предмета на сигнала. 

(2) По преценка на председателя на Обществения съвет до някои от членовете, може да бъде изпратено 

копие от жалбата, с оглед извършване на предварителна проверка, представяне на писмено становище, 

документи и др. 

(3) Според предмета на сигнала председателят може да покани на заседанието и длъжностни лица, 

извън състава на Обществения съвет. 

Чл. 7. Органът, извършил предварителната проверката по чл. 5. ал.2, докладва за резултата от нея на 

заседание на Съвета. 

Чл. 8. Копия на внесените за разглеждане жалби и сигнали, ведно с придружаващите ги документи и 

писмени становища от извършените предварителни проверки, се предоставят на всеки участващ в 

заседанието член на Обществения съвет. 

Чл. 9. (1) По всички от внесените за разглеждане жалби и сигнали, след запознаване с представените 

документи и въз основа на извършена преценка от фактическа и правна страна на изложените 

твърдения, Обществения съвет се произнася с решение. 

(2) С решението по ал. 1 Общественият съвет може: 

а) Да изпрати по компетентност сигнала за проява на корупция; 

б) Да изиска извършването на проверка от компетентните органи по 

изложените в сигнала твърдения; 

в) Да изиска информация и документи, освен ако същите не представляват 

държавна, служебна или търговска тайна по см. на ЗЗКИ, респ. на ТЗ, във връзка с 

разглеждането на постъпилите сигнали и извършването на проверки по тях; 

г) Да приключи преписката с уведомяване до подателя на   сигнала за 

установените обстоятелства. 

(3) В случаите по чл. 9, б."а" и б."б", компетентният орган, до който е изпратен сигнала, или на който е 

възложено извършването на проверка, следва да уведоми писмено Обществения съвет за резултатите, 

след приключване на съответното производство (проверка). 

(4) Решение за приключване на преписката по чл. 9, б."г". Общественият съвет приема, когато са 

установени и проверени всички факти и обстоятелства по изложените в сигнала твърдения. В седем 

дневен срок от приемането му. Секретарят изпраща копие от решението на Съвета до подателя на 

сигнала. 

(5) Сигнал, подаден повторно по въпрос, по който има решение, не се разглежда, освен ако се основава 

на нови факти или обстоятелства или е във връзка с изпълнение на решението. 

Чл. 10. (1) Членовете на Съвета и останалите присъстващи лица са длъжни, до окончателното 

приключване на преписката по разглеждане на сигнала за проява на корупция, да не разпространяват 

информация и данни станали им известни при и по повод работата на Обществения съвет. 

(2) Официална информация и данни относно работата на Обществения съвет във връзка с 

разглеждането на сигнали за корупционни прояви и взетите решения, се огласяват от средствата за 

масово осведомяване след приключване на преписката. 

Настоящата процедура е приета с Решение № 1 от заседание на ООСППК Благоевград, проведено на 

18.12.2013 г. 


