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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията (ОСППК) за 2018 г. 

 
№ Мярка Срок за 

изпълнение 
Изпълнение на мярката Резултат 

1. Сътрудничество с местната власт и 
териториалните звена на 
изпълнителната власт, с цел обмен на 
информация по предотвратяване на 
корупционни практики. 

Постоянен  Добро сътрудничество с местната власт и 
териториалните звена на изпълнителната власт 
на територията на област Смолян. 

2. Изискване на 6-месечни доклади от 
всички териториални звена и общински 
администрации за постъпилите сигнали 
за корупция и предприетите от тях 
действия. Ведомствата и общините, в 
които има зачестили сигнали, да се 
канят да присъстват на заседания на 
ОСППК. 

31.07.2018 г. 
28.02.2019 г. 

1. Изпратено писмо с изх. № РД-
01-22-610/23.08.2018 г. до  
териториалните звена 26 бр.  
(част от терит. звена имат 
представители в състава на съвета 
и информацията е представена на 
заседанието на 4 май 2018 г.); 
2. Изпратено писмо с изх. № РД-
01-22-610/23.08.2018 г. до 
кметовете на общини в област 
Смолян. 

1. Постъпили отговори от 22 бр. териториални 
звена. Във всички отговори е посочено, че няма 
постъпили сигнали за корупция.  
5 членове в състава на съвета са представили 
информация на заседание на 4 май 2018 г., че 
нямат подадени сигнали 

 
2. Постъпили са отговори от 9 бр. общини без 
община Баните. Във всички отговори е 
посочено, че няма постъпили сигнали за 
корупция. 

3. Изискване на доклад от общините и 
териториалните звена на 
изпълнителната власт на територията 
на областта за въведените от тях 
антикорупционни мерки. 

31.07.2018 г. 1. Писмо с изх. № РД-01-22-
610/23.08.2018 г. до кметовете на 
общини.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Въведени мерки: етичен кодекс, процедура за 
работа със сигнали и антикорупционна 
процедура; спазване изискванията на 
действащото законодателство; подаване в срок 
на декларациите по ЗПКОНПИ; актуална 
информация на интернет страниците; профил на 
купувача; ясно регламентирани процедури по 
ЗДОИ; предоставяне на услуги на „едно гише“; 
прилагане на правила при разходването на 
финанси и управлението на собствеността; 
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2. Писмо с изх. № РД-01-22-
610/23.08.2018 г. до  
ръководителите на 
териториалните звена 

поставени кутии за сигнали за корупция; 
създадена комисия за контрол и проверки по § 2 
от ДР на ЗПКОНПИ; създадени комисии за 
разглеждане на сигнали за корупция;  
2. Въведени мерки: утвърдени вътрешни 
правила или процедури; мониторинг на 
съставени АУАН; извършване на проверки от 
повече лица; последващ контрол; ротация на 
инспектори; утвърдени антикорупционни 
планове от съответния министър; извършване на 
контрол от инспекторат към първостепенния 
разпоредител; увеличаване на броя на услугите, 
предоставяни по електронен път; строго 
спазване правилата на финансово управление и 
контрол; етичен кодекс и др. 

4. Изискване на доклад от общинските 
съвети и анализ за въведените мерки за 
прозрачност при работата им. 

31.07.2018 г. Писмо с изх. № РД-01-22-
610/23.08.2018 г. до 
председателите на общинските 
съвети 

Не са представени отговори от Общински съвет 
Девин и Рудозем. 
Въведени мерки: Провеждане на политика на 
откритост и прозрачност по отношение на 
административното обслужване, местни данъци 
и такси, управлението на собствеността и 
финансите, устройството на територията, 
проектите със значимост за местната общност и 
др.; предварително обявяване на дневния ред, 
деня, мястото и часа на провеждане на 
заседанията в административните сгради на 
общините, на интернет страниците и в медиите; 
открити заседания, излъчвани по местни 
кабелни телевизии; участие на гражданите, НПО 
в заседанията на съветите; решенията се 
оповестяват на табло и на интернет страниците 
на общините; публикуване на протоколите от 
заседанията; публикуване на Наредби и 
Правилници; публикуване на заповедите на 
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областен управител за върнатите решения и 
решенията на Административен съд; 
осъществяване на последващ контрол на 
решенията от Прокуратурата и Областна 
администрация; проекти на актове се 
публикуват за обществено обсъждане; подадени 
декларации по ЗПКОНПИ; правят се отчети за 
дейността; създадени комисии за конфликт на 
интереси и противодействие на корупцията; 
провеждане на изнесени заседания по населени 
места от общината (Чепеларе);  

5. Разглеждане и приемане на отчет на 
общините от област Смолян за 
усвоените през 2017 г. от тях средства 
получени от оперативни и други 
програми, от Междуведомствената 
комисия за възстановяване и 
подпомагане към МС, държавен 
бюджет и др. 

31.07.2018 г. Писмо с изх. № РД-01-22-
610/23.08.2018 г. до кметовете на 
общини. 

Не е представен отговор от Община Баните. 
Община Борино: договорени – 2 286 418 лв.; 
усвоени - 2 074 087 лв.; 
Община Девин: договорени – 6 611 988,03 лв.; 
усвоени – 3 347 082,55 лв.; 
Община Доспат: договорени – 4 124 883 лв.; 
усвоени – 2 698 133 лв.; 
Община Златоград: договорени – 11 156 359 лв.; 
усвоени – 9 861 605 лв.; 
Община Мадан: договорени – 20 916 463 лв.; 
усвоени – 9 350 637 лв.; 
Община Неделино: договорени – 2 555 546 лв.; 
усвоени – 1 475 546 лв.; 
Община Рудозем: договорени – 3 185 022,50 лв.; 
усвоени – 1 472 360 лв.; 
Община Смолян: договорени – 14 683 253,86 
лв.; усвоени – 3 590 015,14 лв.; 
Община Чепеларе: договорени – 6 566 409 лв.; 
усвоени – 4 584 400 лв. 

6. Разглеждане на сигнали, постъпили в 
ОСППК и публикуване на информация 
за тях на интернет страницата на 
Областна администрация Смолян. 

 Извършен преглед как процедират 
в други областни съвети.  
 
 

Жалби и сигнали постъпват по общия ред или 
чрез поставени кутии за сигнали. Разглеждат се 
от областния съвет по преценка на ръководителя 
на ведомството. 
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Извършен преглед на новия Закон 
за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно 
придобито имущество 
 

Всеки, който разполага с данни за корупция или 
за конфликт на интереси по смисъла на закона 
за лице, заемащо висша публична длъжност, 
може да подаде сигнал до Комисията. За сигнал 
се приема и публикация в средствата за масово 
осведомяване. 
Установяването на конфликт на интереси се 
извършва по сигнал, подаден до Комисията, по 
решение на Комисията или по искане на лицето, 
заемащо висша публична длъжност. 
В производството по установяване на конфликт 
на интереси Комисията изисква и получава 
необходимата информация и документи от 
постоянна комисия на Народното събрание, от 
Главния инспекторат на Министерския съвет, от 
постоянна комисия на съответния общински 
съвет, от инспекторатите или от органа по 
избора или назначаването в зависимост от 
лицата, които заемат публична длъжност. 
 

 


