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ПРОТОКОЛ 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

09 октомври 2018 г. (вторник), 11:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6, ет. 5, Заседателна зала 

 

Днес, 09 октомври 2018 г., 11:00 часа, в Заседателната зала на Областна администрация 

на Софийска област се проведе заседание на Областен обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в Софийска област. Областният управител на Софийска 

област, г-н Илиан Тодоров откри заседанието и приветства членовете на съвета с добре дошли.  

 (Приложение №1 – Присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол.) 

За днешното заседание е изпратена покана с изх. №08-00-39/01.10.2018 г. до всички 

териториални структури в Софийска област за свикване на Областен обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията в Софийска област със следния предварителен 

дневен ред: 

1. Представяне на напредъка по извършените дейности по превенция и 

противодействие на корупцията и организираната престъпност; 

2. Други. 

Заседанието се свиква на основание на действащата „Интегрирана стратегия за 

превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”, приета с Решение 

на Министерския съвет от 18.11.2009 г.  

Областният управител на Софийска област представи накратко доклад за извършените 

дейности по превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност в 

Областна администрация на Софийска област както следва: 

На партерния етаж в сградата на Областна администрация на Софийска област е 

поставена кутия за сигнали от граждани и организации. Редът за отваряне на кутията за 

сигнали е подробно описан във Вътрешните правила за организация на работата в Областна 

администрация на Софийска област и обхваща следното: Кутията за сигнали се отваря един 

път седмично (петък) от комисия в състав: Председател: Директор Дирекция АПОФУС и 

членове: главен юрисконсулт и служител от деловодството. В деловодството на Областна 
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администрация на Софийска област се входират всички сигнали с посочен подател. За 

сигналите, които са анонимни, комисията изготвя подробен протокол и го предава на 

Областния управител на Софийска област за по-нататъшни действия. Добра практика е 

свързана с приема на граждани в Областна администрация на Софийска област. Областният 

управител на Софийска област извършва прием и изслушване на граждани всеки работен ден 

след 13:00 часа, след предварително записване на гражданите, като редът на записване за 

прием са публикувани на електронната страница на Областна администрация на Софийска 

област. Гражданите биват допускани от дежурните служители на пропуска в сградата на 

Областна администрация на Софийска област, когато имат предварително заявен час за среща. 

Заместник областните управители на Софийска област също така имат оповестени приемни 

дни, като реда за записване и прием не се отличава от този описан по-горе. Също така в 

действащите Вътрешните правила за организация на работата в Областна администрация на 

Софийска област конкретно е разписано, че срещите на служители от администрацията и 

граждани се осъществяват единствено в предвидената за целта стая №501, ет. V – „Фронт 

офис”. Изрично е записано, че непосредствените ръководители на структурните звена не 

допускат на работните места лица с неустановена самоличност, без присъствието на служител 

от Областна администрация. На електронната страница на Областна администрация на 

Софийска област е поместена секция даваща възможност за подаване на електронен сигнал от 

граждани или организации. Също така има обособен раздел представляващ анкетна карта за 

удовлетвореността от представяните услуги от администрацията, която всеки заинтересован 

може да попълни и изпрати по електронен път. Получените електронни сигнали и попълнени 

анкетни карти се анализиарт ежегодно от директор на дирекция АПОФУС при подготвяне на 

доклада за състоянието на администрацията по чл. 61 от Закона за администрацията. Не на 

последно място, към настоящия момент Областна администрация на Софийска област е 

отговорила на всички подадени заявления за предоставяне на обществена информация от 

граждани, което също така е добра практика при поддържане на конструктивния диалог с 

гражданското общество и превенция на корупционните рискове сред ръководния състав и 

служителите от администрацията. 

Г-н Илиан Тодоров даде думата на присъстващите на заседанието да представят своите 

доклади. 

Думата взе инж. Екатерина Асенова, директор на Областна дирекция „Инспекция по 

труда” - Софийска област като сподели, че в тяхната дирекция се осъществяват същите 

дейности. Всяка седмица се провеждат оперативки със служителите, на които непрекъснато се 

акцентира върху поведението им и запазване на добрия тон при извършване на контролната 

дейност, както и при срещите им с работници, служители и работодатели, и при посещение на 

граждани, съобразно етичния кодекс на служителите от Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда”. Възлага се извършването на проверки на инспектори в предприятия от 

икономически дейности, за които не отговарят, както и в обекти за извършване на последващ 

контрол. В Областна дирекция „Инспекция по труда” - Софийска област е въведена практика 

за проследяване и осъществяване на непосредствен мониторинг на призовките по чл. 47, ал. 1 

от АПК, оставяни от инспекторите в дирекцията със седалище гр. София и на издадените 

индивидуални административни актове. Осъществява се ежеседмичен мониторинг по спазване 

процедурата на АНД. В Дирекцията не са постъпвали сигнали за корупционни практики 

относно служителите, като е поставена нарочна кутия за подаване на сигнали от такъв вид в 

деловодството. 
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Инж. Ирена Петкова, директор на Регионална инспекция по околна среда и води – 

София сподели, че РИОСВ - София стриктно изпълнява и прилага мерките, заложени в 

Секторния антикорупционен план в системата на Министерство на околната среда и водите. 

Контролната дейност в РИОСВ – София се осъществява на ротационен принцип, съгласно 

който един и същ обект се проверява от различни експерти. Ротационният подход се прилага и 

при разпределение на преписки по процедури на ОВОС и ЕО. В РИОСВ - София е утвърдена 

Инструкция за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и 

юридически лица, в която е регламентиран редът за действие. Обмисля се и възможност за 

електронно подаване на сигнали и тяхното обработване в реално време посредством интернет 

страницата на инспекцията с цел улесняване на гражданите. В инспекцията от 2013 г. до 

момента не са постъпвали сигнали за корупционни практики. Директорът и експертите в 

РИОСВ - София имат определено приемно време за граждани. Като недостатък инж. Петкова 

сподели, че  РИОСВ - София разполага с недостатъчно помещения и поради тази причина няма 

специално създаден фронт-офис за прием на граждани. Стриктно се спазват принципите на 

добро управление, заложени в Националната стратегия за превенция и противодействие на 

корупцията в Р. България. На интернет страницата на инспекцията всеки месец се публикуват 

отчети за осъществената котролна дейност, доклади от извършени проверки, а всяка година се 

изготвя и план за контролната дейност, който също е публично достъпен. Всяко 

заинтерисовано лице може да се информира за услугите предоставяни от инспектората 

посредством официалната интернет страницата. По този начин се гарантира принципа 

„Достъпност, публичност и прозрачност”. 

Д-р Александър Златанов, директор на Регионална здравна инспекция – Софийска 

област взе думата като посочи, че РЗИ - Софийска област ежегодно изготвя План за 

изпълнение на мерките, заложени в стратегията и секторния план за противодействие на 

корупцията на системата на Министерство на здравеопазването, както и изготвя ежегоден 

отчет за изпълнение на плана. Ежегодно те се публикуват на интернет страницата на 

инспекцията. Всички заложени мерки в плана на РЗИ - Софийска област за 2017 г. и 

определените със срок до 30.09.2018 г. са изпълени, като повечето от заложените мерки са с 

постоянен характер и работата по тях продължава целогодишно. През 2017 г. и 2018 г. са 

актуализирани и утвърдени Вътрешните правила за работа с предложения и сигнали, разписани 

са процедури за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или 

конфликт на интереси. В края на първо полугодие на 2017 г. е стартирал виртуален ПОС 

терминал, чрез който се осигурява възможност чрез интернет страницата на РЗИ - Софийска 

област да се заплащат 18 броя административни услуги с фиксирана държавна такса. Не са 

установени зони с повишен корупционен риск. Създадени са условия за внезапни проверки или 

провеждане на тематични проверки по утвърдени план-програми на територията на Софийска 

област, както и ротиране на екипите, с което се осигурява ефективност на контрола.  

Д-р Златанов подчерта, че през 2017 г. и 2018 г. всички служители на инспекцията са участвали 

в курсове, организирани от Института по публична администрация по теми, свързани с 

разкриване на индикатори за корупция, измами и злоупотреби, линии на докладване и етичен 

кодекс. С Етичния кодекс на поведение на служителите от РЗИ - Софийска област е въведена 

Декларация за деклариране на годишна база от ръководителите и служителите на инспекцията, 

че са спазвали кодекса и не са участвали в корупционни практики. Ежегодно, комисия, 

назначена със заповед на директора извършва проверка на подадените декларации и входира 

доклад като за предходната година от доклада става ясно, че няма констатирани нарушения. 
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Г-н Ивайло Христов, главен юрисконсулт на Регионално управление на образованието 

София-регион взе думата като подчерта, че РУО София-регион набляга на превантивните 

мерки за противодействие на корупцията и организираната престъпност, чрез организиране на 

обучения на служителите и на директорите на институции в системата на предучилишното и 

училищното образование на територията на Софийска област. В РУО София-регион ежедневно 

постъпват сигнали засягащи работата на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование на територията на Софийска област. Началникът на РУО София-

регион съгласно допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е работодател на 

директорите на общински и държавни неспециализирани училища, поради което в РУО София-

регион постъпват декларации за имущество и интереси по чл. 35 от ЗПКОНПИ от всички 

директори на образователни институции на територията на Софийска област. В изпълнение на 

издадена заповед на началника на РУО София-регион, комисия от експерти извършва проверка 

на всички декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ в частта за интереси. По отношение на 

директорите на училища, на които началникът на РУО София-регион е работодател, са 

констатирани няколко случая на притежавани търговски дружества. По отношение на същите 

тези директори на учебни заведения са предприети необходимите мерки. При извършената 

проверка на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите по трудово правоотношение 

е установена несъвместимост по чл. 107а от Кодекса на труда на счетоводител в РУО София-

регион, изразяващо се в регистрация като едноличен търговец, поради което на основание чл. 

330, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 107а от Кодекса на труда, трудовото правоотношението е 

прекратено. В Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобито имущество е получен сигнал с твърдения за корупционни практики в училище в  

гр. Самоков. Съгласно решението на КПКОНПИ, влязло в сила, проверката е прекратена,  

поради нередовност на подадения сигнал. Същият този сигнал е получен в РУО София-регион. 

Д-р Николай Златев, директор на Районна здравноосигурителна каса София-област - в 

РЗОК-София област са приети и действат Вътрешни правила за приемане и разглеждане на 

постъпили сигнали за нарушения с насоченост превенция и противодействие на корупцията в 

системата на НЗОК/РЗОК – София област, незакосъобразни или неправилни действия, или 

бездействия на служители на РЗОК –София област, злоупотреби с власт, и/или конфликт на 

интереси. Всички служители са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ. Комисия, назначена 

със заповед отваря регулярно пощенската кутия, определена за постъпване на сигнали и 

предложенния за корупция, както и приема и препраща към НЗОК всички постъпили 

предложения и сигнали независимо от начина на постъпването им. 

Д-р Леонид Лавчев, директор на Областна дирекция по безопастност на храните – 

София област взе думата като каза, че през 2018 г. не са постъпвали и не са регистрирани 

сигнали за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, както и 

сигнали съдържащи твърдения за измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. от страна на 

служители на ОДБХ - София област. Също така няма и постъпили сигнали за нарушения на 

Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на 

поведение на служителите в БАБХ. Подадени са в срок декларациите за имущество и интереси 

по Глава пета от ЗПКОНПИ от всички служители на ОДБХ - София област. От директора на 

ОДБХ - София област е подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ. В срок са 

подадени 75 декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ от служителите на ОДБХ. В срок са 

подадени 9 декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ от новопостъпили служители на 

ОДБХ - София област. Осъществява се контрол във връзка със сроковото подаване на 

декларациите и публичното им оповестяване. Поддържа се регистър на подадените 

декларации. 
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Според г-жа Полина Маринова, директор на Дирекция „Регионална служба по заетост” 

– София не може да се минимизират контактите с граждани, тъй като естеството на работа на 

диркциите „Бюро по труда” е обслужване на безработни лица, по скоро обаче е засилен 

контролът при договорите за субсидирана заетост, обучения и други. Установени са нарушения 

на доставчици на обучения, които са национално представени фирми и организации и не 

работят само на територията на Софийска област. Прекратени са общо 7 бр. договори с такива 

национално представени доставчици на обучения. Сигнали за корупционни практики могат да 

се подават от граждани чрез поставени кутии, през официалния сайт на Агенция по заетостта и 

чрез онлайн анкетиране. 

Г-жа Веселка Нинова, управител на „Напоителни системи” ЕАД София клон каза, че 

служителите от „Напоителни системи” ЕАД София клон нямат контакти с граждани, поради 

което корупционният риск е сведен до минимум. Работата дружеството е насочено и акцентира 

върху превенцията от бедствия и аварии. 

По т. 2 – Други от Дневния ред не бяха направени коментари. 

С това дневният ред беше изчерпан и г-н Илиан Тодоров закри заседанието. 

 

 

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ        (П) 

Областен управител  

на Софийска област  

Председател на Областен обществен съвет  

за превенция и противодействие на корупцията в Софийска област 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова,     (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ, ОА на СО 


