ОДОБРИЛ: /П/
ЯВОР ЯНЧЕВ
Зам. областен управител
За Областен управител на област Русе
( заповед №2-95-00-1147/03.12.2015г.)

ПРОТОКОЛ № 2
на заседание на „Областен обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията” – Русе
зала 1 на Областна администрация – Русе, 04.12.2015 г., 14:00 ч.
Днес, 04.12.2015 г., в гр. Русе, в Зала 1 на административната сграда на Областна
администрация на област Русе, находяща се на пл. „Свобода” № 6, се проведе заседание
на „Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията” – Русе
/Обл. ОСППК/. На заседанието присъстваха повече от ½ от членовете /21 от общо 34
членове/ на Съвета, както и представители на други организации и администрации.
Поради служебна ангажираност на г-н Бурджиев заседанието бе открито и
председателствано от г-н Явор Янчев – Зам. областен управител на Област Русе и зам.
председател на Съвета.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Преди пристъпване към дневния ред на заседанието г-н Янчев приветства
присъстващите на второто за тази година заседание на Областния обществен съвет за
превенция и противодействие на корупцията Русе. Той поясни, че предвидено днешното
заседание да протече в малко по-разчупена форма от стандартните такива. Правилникът за
дейността на Съвета предвижда, че заседанията му са публични и на тях могат да
присъстват заитересовани лица, а също така и, че за участие в тях могат да бъдат канени
народни представители, министри, ръководители на други администрации, представители
на неправителствени организации, други длъжностни лица и организации. Наред с това
сред основните функции на Съвета, като подпомагащ Областния управител орган при
провеждане на държавната политика относно превенцията и противодействието на
корупцията са:
да осъществява координация и да стимулира партньорското
взаимодействие между държавните органи, органите на местното самоуправление и НПО
в тази сфера, да осъществява обмен на добри практики, да организира брифинги,
публични лекции и други подобни дейности с оглед превенция на корупцията и др. В тази
връзка на заседанието са поканили да присъстват и представители на други организации и
администрации, които не са членове на Съвета. Г-н Янчев акцентира, че темата,
предвидена в т.1 от проекта на дневния ред, кореспондира и с предвидените мероприятия
в раздел III „Мерки, целящи укрепване на антикорупционната среда”, т. 3 „Провеждане на
обучения /лекции, дискусии и др./ на служителите от държавната администрация с цел
запознаване с нормативната уредба, регламентираща проблемите на корупцията и/или
запознаване с органите, упражняващи превантивни и наказателни функции в тази сфера,
и/или надграждащи обучения” от Плана за действие за 2015г. на Съвета, като в резултат
на едно добро сътрудничество на поканата за участие в заседанието се е отзовала и г-жа
Елеонора Николова - Вр.И.Ф. Директор Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност, като я приветства с Добре дошла.
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Г-н Янчев предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Експозе на тема: Превантивния подход на Центъра за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/.
Функции на институцията и настоящи проекти.
Лектор: г-жа Елеонора Николова – Вр.И.Ф. Директор на ЦППКОП.
2. Разни.
По първа точка от дневния ред г-н Янчев даде думата на г-жа Елеонора
Николова – Вр.И.Ф. Директор на ЦППКОП да представи Експозе на тема:
Превантивния подход на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност /ЦППКОП/. Функции на институцията и настоящи проекти.
В своето експозе г-жа Николова подробно запозна членовете и гостите на
заседанието с някои значими за Центъра действащи анализи и бъдещи идеи за такива.
Част от предложените от Центъра мерки и инструменти за противодействие на корупцията
касаят именно електронизацията на обществените поръчки и създаването на 6 централни
органи за покупки. Наред с това, като добра възможност за осигуряването на прозрачност,
тя посочи осъществяването на предварително сертифициране на фирмите по браншове.
Г-жа Николова отчете, че основен акцент в дейността на Центъра е превантивния
начин на работа, който е по-евтин, действен и спестява усилия.
Тя информира, че
ЦППКОП е създаден като аналитичен орган, който следва да прилага превантивен подход
в борбата с корупционните практики. Центърът извършва цялостни задълбочени анализи
на отрасли и сегменти от българската икономика, сфери на държавно управление и
стандарти на услуги, предоставяни от публичните власти.
Г-жа Николова обясни, че обществените поръчки са изключително натоварена с
корупция сфера. С предварителното сертифициране на фирмите по браншове ще се
изсветли бизнеса и ще се даде възможност само на редовните, доказани играчи да
участват в обществените поръчки и браншово да се конкурират. Тя отчете, че все пак
повечето от предложенията на ЦППКОП са включени в новия Закон за обществените
поръчки, който вече е внесен за разглеждане в Народното събрание.
На следващо място, г-жа Николова акцентира върху възможността за създаване на
електронна борса за лекарства, като пример за предложена от Центъра мярка в процес на
реализация. Сред другите инструменти за постигане на интегритет по отношение
ограничаване на корупционните практики, които бяха изброени бяха създаването на
Единен етичен кодекс на държавните служители и цялостна антикорупционна електронна
библиотека. Отчетена бе и необходимостта от промени за преодоляването и на ширещата
се корупция в някои ТЕЛК-ове и НЕЛК-ове, като за целта следва да се взаимства добрия
опит от други държави с предефиниране и разграничаване на издаването на удостоверения
за различните групи инвалидност.
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Г-жа Николова информира, че Центърът е направил изследване и анализ и на това
как Държавата се разпорежда с държавното имущество и как следва да се събират някои
видове държавни вземания, като посочи за пример за разпореждания преди приемането на
Закона за концесиите и как след това не се събират съответните данъци и такси.
Г-н Янчев даде думата на участниците в заседанието да изкажат мнения или да
зададат своите въпроси.
Г-н Мариян Димитров – координатор на Фондация „Бузлуджа“ отбеляза, че
Центъра е извършил много работа разкривайки различни проблеми пораждащи корупция.
Той попита, колко от разработените проекти са били реализирани и ако не са, каква е била
причината. Г-н Димитров отбеляза още, че липсата на политическа воля може би е една
от пречките. Г-н Димитров посочи, че на година се разглеждат по около 20 дела за
корупция, което за България е много малко.
Г-жа Николова отговори, че превантивния подход е по-добрия, защото
разкриването на корупционно престъпление е изключително сложно. Корупционната
сделка се развива на четири очи, тя не се демонстрира на площада. Г-жа Николова
добави, че по отношение на обществените поръчки при, които се разхожда целия
държавен и общински ресурс, корупционната сделка се извършва още преди началото на
самата поръчка по ЗОП. Тя посочи, че решението е да се направи гъста мрежа от пречки и
правила, които да не позволяват на хората да извършват корупционни действия. Г-жа
Николова потвърди, че именно политическата воля е една от основните пречки, Центъра
да не реализира истинския си капацитет и да бъде определян като неработещ.
Г-жа Ася Пенчева – журналист от Българско национално радио, се обърна с
въпрос дали има сигнали от някои от общините за предварително договаряне с фирми
целящи извършване на корупционни дейности.
Г-жа Николова уточни, че при анализите на Центъра не се изваждат конкретни
случаи, а се правят обобщени изводи. След наслагване на резултатите се цели да се
постигне категоричен и единен извод. Г-жа Николова добави, че в Центъра има много
предварителна информация, която не се съобщава, тя служи за определяне на слабото
място и мярката която да се насочи към него.
Г-н Янчев изрази надежда, че анализите на Центъра ще бъдат взети под внимание
и приложени в ежедневието, стига да има политическа воля. Той добави, че със своето
експозе г-жа Николова е била убедителна и е предоставила достатъчно факти, които
потвърждават, че Центъра работи и има нужда от него.
В заключение г-жа Елеонора Николова изказа своите добри впечатления от
дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията,
като засвидетелства думите си с примери, изведени на базата на анализ за дейността на
съветите във всички областни администрации в България.
Неразделна част от Протокола, представлява Изказване на г-жа Николова Приложение №1 на хартиен носител.
Г-н Янчев благодари на г-жа Николова за интересното изложение и предложи да
се вземе следното

3

Решение по т.1 от дневния ред:
ООСППК приема за сведение представената информация, която ще съобразява,
респективно използва при осъществяване на дейността си за в бъдеще, включително по
повод съвместни инициативи.
От присъстващите 21 члена на Съвета всички гласуваха „ЗА“, против и въздържали
се нямаше.
По точка т.2 Разни от дневния ред г-н Янчев даде думата на членовете на
Областния съвет за коментари, предложения, изказвания, но такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Янчев закри заседанието на областния
обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в 14,55 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
ЯВОР ЯНЧЕВ
Зам. областен управител на област Русе
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