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З А П О В Е Д 

№ ОА - 29 

София, 29.01.2019 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), Националната стратегия за 

превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г., приета с 

Решение на Министерския съвет от 09.04.2015 г. и в съответствие с внедрената в Областна 

администрация на Софийска област система за борба с подкупването EN ISO 37001:2016. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

I.Състав на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в 

Софийска област, както следва: 

Председател: Илиан Тодоров - Областен управител на Софийска област 

Заместник-председател: Николай Борисов - Заместник областен управител на Софийска 

област; 

Заместник-председател: Николай Николов - Заместник областен управител на Софийска 

област; 

Заместник-председател: Галя Георгиева - Заместник областен управител на Софийска 

област; 

Секретар: Цветелина Бельовска  – директор на дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област  

и членове: 

1. Главен секретар на Областна администрация на Софийска област; 

2. Главен юрисконсулт на Областна администрация на Софийска област; 

3. Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация на Софийска област; 

4. Главен счетоводител на Областна администрация на Софийска област; 

5. Началник отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна администрация на Софийска област; 

6. Началник отдел ДСДФ, дирекция АКРРДС, Областна администрация на Софийска област; 

7. Началник отдел КАК, дирекция АКРРДС, Областна администрация на Софийска област; 

8. Директор на ОД на МВР-София; 

9. Директор на РД „Гранична полиция“ – Драгоман; 

10. Директор на РЗИ-Софийска област; 

11. Директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област”; 

12. Директор на РЗОК – Софийска област; 

13. Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Софийска област; 

14. Директор на Офис за обслужване София област към Териториална дирекция на НАП София; 
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II.Сформираният съвет по т. I има следните задачи: 

1. Да оказва съдействие на органите на държавната власт за предотвратяване на 

корупцията, активиране на местната администрация, бизнеса, неправителствени 

организации и средствата за масово осведомяване, за гарантиране на прозрачност на 

административно управленската дейност, за упражняване на граждански контрол и 

работа по създаване на антикорупционна среда и условия за честна конкуренция в 

Софийска област; 

2. Да изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя пред Областния управител 

на Софийска област. 

 

Настоящата заповед отменя Заповед №ОА-243/09.08.2018 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.  

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ    (П) 

Областен управител 
на Софийска област  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


