ОДОБРИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
на извънредно заседание на „Областен обществен съвет за превенция и противодействие
на корупцията” – Русе
зала „Св. Георги” на Областна администрация – Русе, 04.04.2019 г., 13:30 ч.
Днес, 04.04.2019 г., в гр. Русе, в зала „Св. Георги” на административната сграда на
Областна администрация на област Русе, находяща се на пл. „Свобода” № 6, се проведе
извънредно заседание на „Областния обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията” – Русе /ООСППК/.
Заседанието бе председателствано и открито от г-н Галин Григоров – Областен
управител на Област Русе и председател на ООСППК.
На заседанието присъстваха повече от ½ от членовете /15 от общо 22 членове/ на
ООСППК.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Преди пристъпване към дневния ред на извънредното за тази година заседание на
Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията Русе, г-н
Григоров поясни, че е предвидено то да протече в малко по-различна форма от
стандартните такива, тъй като сред основните функции на ООСППК, като подпомагащ
Областния управител орган при провеждане на държавната политика относно превенцията
и противодействието на корупцията, са: осъществяването на координация и
стимулирането на партньорското взаимодействие между държавните органи, органите на
местното самоуправление и НПО в тази сфера, осъществяването на обмен на добри
практики, организирането на брифинги, публични лекции и други подобни дейности с
оглед превенция на корупцията и др.
В тази връзка, както и в резултат на едно добро сътрудничество, г-н Григоров
приветства с добре дошли отзовалите се на поканата за участие гост лектори:
- г-н Трифон Трифонов – директор на дирекция „Превенция на корупцията“ при
КПКОНПИ;
- д-р Елена Фичерова – началник отдел „Човешки ресурси“ към дирекция
„Административно-правно и информационно обслужване“ при КПКОНПИ и
- г-н Николай Колев - директор на ТД на КПКОНПИ – Велико Търново.
След като представи гост лекторите г-н Григоров предложи и единодушно беше
приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Експозе на тема: „Предизвикателства пред Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) след
влизане в сила на антикорупционното законодателство.“
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Лектор: г-н Трифон Трифонов – директор на дирекция „Превенция на корупцията“
при КПКОНПИ.
2. Представяне на механизмите на действие в КПКОНПИ и разискване по въпроси
касаещи попълването на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
3. Дискусия по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилника
за прилагане на ЗМИП.
4. Лекция на тема „Идентифициране на корупционните рискове и мерки за
предотвратяването им в контекста на предстоящото влизане на Република България в
Шенген“.
Лектор: д-р Елена Фичерова – началник отдел „Човешки ресурси“ към дирекция
„Административно-правно и информационно обслужване“ при КПКОНПИ.
5. Приемане на официалната позиция на ООСППК по поставените с писмо изх. №
ЦУ 01/18525/28.12.2018 г. на КПКОНПИ относно провеждането на проучване за нагласите
в обществото за предстоящото влизане на Република България в Шенген.
6. Други.
Съгласно предвиденото в първа точка от дневния ред г-н Григоров даде думата на
един от официалните гости на заседанието г-н Трифон Трифон.
Преди да започне своята презентация г-н Трифонов благодари за отправената
покана и се представи с няколко думи. В своето експозе той подробно запозна членовете и
гостите на заседанието с предизвикателствата пред Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) след
влизане в сила на антикорупционното законодателство, както и със самата правна рамка и
механизмите на действие в КПКОНПИ. Накратко основните акценти, които той постави
чрез своята презентация бяха следните:
Корупцията е явление, което затормозява общественото функциониране и
развитие, социалната динамика, но същевременно тя е явление което трудно може да бъде
изкоренено. Необходимо е усилията да се насочат към ограничаване на това явление, да се
приложат методи и техники, а така също и модели за противодействие на корупцията с
оглед нейното ограничаване в общественото развитие на нашата страна. На корупцията в
национален мащаб може да се противопостави само добре организирана държавна
структура с регламентирани права и задължения, с ясни цели и висока оперативност на
служителите, каквато КПКОНПИ се стреми да бъде. Но борбата с корупцията няма как да
се води само от една институция, тя трябва да се превърне в лична кауза на всеки
гражданин. Очакванията и отговорностите към КПКОНПИ са големи, но това за нея е
едно предизвикателство, с което само времето ще покаже как се е справила.
Основните цели, които новия закон поставя са: да се защитят интересите на
обществото чрез ефективно противодействие на корупцията; създаване на гаранции, че
лицата, заемащи висши публични длъжности изпълняват правомощията или задълженията
си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите;
Мислите и стъпките на КПКОНПИ са насочени не просто към ликвидиране на
последиците, а към разкриване на причините и зоните с най-висок корупционен риск с цел
превенция и предотвратяване на всевъзможни корупционни прояви. Корупционните
рискове, известни като „вратички в закона“ трябва още в зародиш да се сведат до
минимум. В този процес главна роля играе съгласуването на всеки един законопроект,
който е изготвен от орган на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен
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риск. Комисията твърдо заема позицията на проактивен участник в процеса по
нормотворчество, като разработва и предлага конкретни мерки за превенция и
противодействие на корупцията.
Внимание беше обърнато и на това, че със създаването на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество са
въведени и някои нови основания за започване на производство за отнемане на незаконно
придобито имущество по отношение на държавните служители. Идеята е най-малко 30 на
сто от стойността на отнетото имущество ще се използва за социални цели от страна на
държавата.
В заключение г-н Трифонов сподели, че за периода от 1-ви януари 2006 г. до 31-ви
декември 2018 г. са уважени и влезли в сила 287 съдебни решения, с които е постановено
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна и незаконна
дейност, на обща стойност 122 328 007,06 лева.
След представяне на презентацията, г-н Григоров, благодари за изчерпателните
разисквания и поясни, че г-н Трифонов сля първите две точки от дневния ред. След това
даде думата на Членовете на ООСППК да поставят въпроси, да изразят мнения и
коментари.
Г-жа Наталия Кръстева – заместник – кмет на община Русе, направи изказване по
темата с попълването на декларациите за имущество и интерес, като посочи, че при
тяхното попълване през 2018 г. е възникнал въпросът „Каква декларация следва да се
подаде – „ежегодна“ или „встъпителна“?“, което от своя страна поражда необходимостта
от допълнителни разяснения за тяхното коректно попълване, за да се избегне
санкциониране след това.
Последва дискусия и разясняване по поставения въпрос от страна на г-н Трифонов,
който заяви също, че на сайта на КПКОНПИ са обобщени подобен тип питания, за да се
избегнат подобни затруднения за в бъдеще.
Не постъпиха повече въпроси по т. 1 и т. 2 от дневния ред.
По т. 3 се направи уточнение, че дискусия по Закона за мерките срещу изпирането
на пари (ЗМИП) и Правилника за прилагане на ЗМИП, ще бъде проведена на една от
следващите срещи с г-н Трифонов, която ще е съвсем скоро, тъй като той ще е в гр. Русе в
периода 15-17 април по повод съвместна инициатива с РУ „Ангел Кънчев“.
По следващата точка от дневния ред г-н Григоров даде думата на г-жа Фичерова
относно „Идентифициране на корупционните рискове и мерки за предотвратяването им в
контекста на предстоящото влизане на Република България в Шенген“.
Г-жа Фичерова благодари за поканата и възможността за представяне на
антикорупционното законодателство и се представи с няколко думи. Благодари също така
на членовете на ООСППК и на Областния управител на област Русе за оказаното
съдействие по повод попълването на нарочните въпросници относно предстоящото
влизане на Република България в Шенген.
Със своята презентация г-жа Фичерова подробно запозна членовете и гостите на
днешното заседание с целите на проекта „Превенция на корупцията като елемент на
националната сигурност в контекста на предстоящото влизане на България в Шенген“, а
именно: анализ на дейностите и механизмите за взаимодействие на различните органи и
институции по прилагането на шенгенските правила, както и идентифициране на
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рисковете от корупция; разработване на мерки за превенция на корупцията и за
подобряване като цяло на дейността на органите и институциите;изготвяне на наръчник
по темата с практическа насоченост. Инициатори на този проект са КПКОНПИ и
неправителствената организация „Софийски форум за сигурност“. Г-жа Фичерова посочи,
че присъединяването към Шенгенското споразумение е един от приоритетите на
правителството на Република България, като в тази връзка запозна аудиторията с
извършените до момента дейности по проекта и посочи също обобщена информация на
база проведеното анкетно проучване, вкл. с идентифицираните корупционни рискове и
предложените мерки за противодействие на корупцията.
Г-н Григоров благодари за изчерпателното изложение и даде възможност за
въпроси и коментари.
Г-н Свилен Иванов – заместник областен управител направи кратко изказване по
темата, след което бе проведена дискусия, в която взе участие й г-н Валентин Колев –
заместник областен управител.
По точка 5 от дневния ред г-н Григоров припомни, че проектът на официална
позиция, изготвен след обобщаване на попълнените въпросници относно предстоящото
влизане на Република България в Шенген, е предварително изпратен на членовете, като
им бе дадена възможност да изкажат становища и бележки, респ. предложения за промени
по него, но не постъпиха такива, поради което г-н Григоров предложи ако и към момента
няма въпроси или предложения, да се пристъпи към гласуването й.
По пета точка от дневния ред ООСППК единодушно прие следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
приема Официална позиция на ООСППК в област Русе, по въпросите относно
предстоящото приемане на Република България в Шенген. (Приложение № 1)
По т. 6 - Други от дневния ред г-н Григоров даде думата на членовете на ООСППК
за коментари, но такива не постъпиха.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито в 14,50 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: / П /
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
СЕКРЕТАР на ООСППК: / П /
Десислава Йорданова
Изготвил протокола: / П /
Десислава Йорданова
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