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ОТЧЕТ
за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията – Благоевград за 2016 г.
Към областния управител е сформиран и функционира Обществен съвет за
превенция и противодействие на корупцията с представителство на институции и
граждански организации. Страница от сайта на администрацията представя състава и
целите на обществения съвет: http://www.bl.government.bg/2009-08-11-21-33-38/2012-0419-14-51-54/385-2011-05-18-12-07-12.
Фактор за провеждане на ефективна антикорупционна политика е активността на
гражданското общество, както и от ефективността на взаимодействието на гражданските
организации и държавата е осигуряване на публичност в дейността на съвета, както и
широкото обществено представителство в съвета.
В Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
(ООСППК) са включени като членове представители на институции, имащи
правомощията за ефективни действия за превенция и противодействие на корупцията,
представители на неправителствения сектор, към които гражданите са демонстрирали
доверие, хора с активна гражданска позиция и от различни сфери на обществения и
стопански живот в областта.
Съставът е публично обявен и дейността му се представя пред обществеността
чрез медии и сайта на администрацията: http://www.bl.government.bg/index.php/bg/200908-11-21-33-38/2012-04-19-14-51-54/385-2011-05-18-12-07-12.
На страницата на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията
са публикувани протоколите на съвета, включително и поименно присъстващите в
заседанията, разисквания и решения от заседанията. Протоколи за 2016 г. от проведените
заседания през първото и второ полугодие (два протокола за 2016 г.):
http://www.bl.government.bg/images/stories/documenti/Saveti/OOSPPK/PR-OSPPK-201612.pdf
Кратък обзор на дейността на ООСППК
Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията е
приел за приоритет провеждането на политика за изграждане на институционална и
информационна антикорупционна среда чрез подобряване взаимодействието между
институциите и неправителствения сектор. През 2016 г. са проведени две заседания на
Съвета.
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Реализирани дейности:
Във връзка с посочената мярка в Плана за действие за 2016 г. - Планиране и
провеждане на заседания на ООСППК с участието на представители на организации, с
дейност насочена в борбата с корупцията на територията на страната е организирано
заседание съвместно с Асоциация „Прозрачност без граници“ с цел обмен на
информация и подобряване координацията при прилагане на антикорупционни мерки.
Заседанието е проведено на 3 юни 2016 г., от 10.30 ч., в Конферентната зала на
Областна администрация Благоевград със специалното участие на изпълнителния
директор на Асоциация „Прозрачност без граници“, г-н Калин Славов и други експерти
на Асоциацията. Предмет на обсъждане по време на заседанието са резултатите от
изследването „Индекс на местната система за почтеност“, което представя сравнителна
картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет,
общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция,
бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини-областни центрове в България.
По време на заседанието са представени и дискутирани обобщените данни за
изследваните институции и структури в област Благоевград, както и проблемите пред
гражданския сектор в тази посока. Представен е и „Каталог на добри практики“, който
обобщава примери на добри практики и инициативи, разработени и прилагани от
институциите и структурите на местно ниво.
Каталогът е предоставен на членовете на Съвета и е изпратен на електронен
носител на всички общини и общински съвети на територията на област Благоевград.
Друг акцент в дневния ред на заседанието са резултатите от изследването „Прозрачност,
почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката“, относно лобистката
дейност.
Относно включена мярка в Плана за действие за 2016 г. - Обобщаване на
докладите от териториалните звена на съдебната и изпълнителна власт, органите на
местно самоуправление за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях
действия и представяне на обобщена информация за състоянието на антикорупционната
среда на територията на област Благоевград и изискана информация за получените
сигнали за корупция за периода 2015 – април 2016 г. от всички цитирани структури.
Получената информация е обобщена и представена по време на първото заседание на
Съвета.
Предвидената в Плана за действие на Съвета мярка - Провеждане на анкетно
проучване за прояви на корупция и оценка на риска от корупционни прояви в
административното обслужване в териториалните структури на изпълнителната власт е
осъществена чрез описаните по-долу дейности.
В периода 01.10.2016 г. – 31.10.2016 г. Областният обществен съвет за превенция
и противодействие на корупцията Благоевград подготви анкетна карта и проведе
директно анкетно проучване мнението на потребителите на административни услуги
относно проявата на корупционно поведение от страна на служители в администрациите
на териториалните звена на изпълнителната власт в област Благоевград. На базата на
получената и обобщена информация е изготвен анализ на резултатите от анкетното
проучване, който под формата на презентация е представен по време на второто
заседание на ООСППК. Анализът на резултатите е предоставен на всички участвали в
заседанието институции и е оповестен на интернет страницата на Областна
администрация Благоевград.
На второто заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на
корупцията, проведено на 22 декември 2016 г. е взето решение анкетното проучване да
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се провежда периодично като се включат по-голям брой териториални структури на
изпълнителната власт.
Във връзка с подготовката на План за действие на ООСППК Благоевград за 2017
г., от всички членове на Съвета са изискани предложения за конкретни мерки и дейности,
които да бъдат включени в Плана. Същите са обсъдени по време на второто заседание на
ООСППК, като са взети следните решения:
В Плана за действие на ООСППК Благоевград за 2017 г. да се включи:
- С цел постигане на по-голяма прозрачност в действията на Съвета– регулярно
да бъде представяна информация на медиите за подадени сигнали за корупция до
ООСППК и предприетите мерки.
- Два пъти годишно представител на Областния обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията да участва директно в предаване на Радио Благоевград
за коментиране на най-наболелите въпроси по темата, да отговаря на слушателски
въпроси и да информира за работата по изпълнение на Плана за действие на Съвета; В
тази връзка е взето решение на следващото заседание на ООСППК да бъдат
определени темите на публицистичните предавания, които да се излъчат по БНТ 2
- Благоевград
- Да се организира излъчването на клип по Радио Благоевград за насърчаване на
гражданите да подават сигнали за корупционни действия на сайта на Областна
администрация или посочени телефон и адрес;
- Да се проучат възможностите за организиране на среща с граждани за
информиране относно необходимостта от борба с корупцията на всички нива и мястото
на гражданското общество в този процес;
- Да се извършва периодична проверка на декларациите по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от лицата заемащи
публични длъжности и декларациите за имотно състояние в институциите, членове на
Съвета;
- Да се провеждат въвеждащи и специализирани обучения на служители на тема
антикорупция;
- Да се ангажират НПО за разясняване правата на гражданите и сигнализиране за
нередности, проучване на разбирането и нагласите за участие в корупционни практики,
поощряване на гражданите за подаване на сигнали;
- Да се оптимизират контактите с регионалните медии, като източник на
информация за отношението на обществото и др.
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