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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

Днес 05 декември 2018 г. от 14:00 часа в пресцентъра на Областна 

администрация – Търговище се проведе извънредно заседание на Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област 

Търговище. На заседанието присъстваха повече от ½ от членовете /22 от общо 26 

членове/ на Съвета, посочени в присъствен списък, неразделна част от настоящия 

протокол. 

Г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище и 

Заместник-председател на ООСППК - област Търговище откри заседанието на съвета 

и подложи на гласуване предварителния дневен ред, изпратен с писмо-покана             

изх. №ОКД-12-2-1/27.11.2018 г.  

 
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.  

 

Преди пристъпване към дневния ред на заседанието г-н Димитров приветства 

присъстващите на извънредното за тази година заседание на Областния обществен 

съвет за превенция и противодействие на корупцията Търговище. Той поясни, че е 

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 заинтересовани лица, а също така и, че за 

участие в тях могат да бъдат канени национални, регионални, местни организации и 

сдружения, упражняващи дейност на територията на областта.  

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 публични лекции и други подобни дейности с оглед превенция на 

корупцията.  

В тази връзка темата на заседанието, предвидена в точка 1 от проекта на 

дневния ред, кореспондира и с предвидените мероприятия по Приоритет 1 

„Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена”, мярка 3 

„Взаимодействие с Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество“ и по Приоритет 2 „Противодействие на 

корупцията по високите етажи на властта“, мярка 2 „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 Програмата за дейността на Съвета за 

2018 г.  

В резултат на едно добро сътрудничество на покана за участие в заседанието 

се отзова г-н Трифон Трифонов – Директор на дирекция „Превенция на корупцията“ 

в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество.  
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Г-н Димитров 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 след влизане в сила 

на антикорупционното законодателство.  

Лектор: г-н Трифон Трифонов – Директор на дирекция „Превенция на 

корупцията“ в КПКОНПИ. 

2. Разни.  

 

По първа точка от дневния ред г-н Димитров даде думата на официалните 

гости на заседанието г-н Трифон Трифонов – Директор на дирекция „Превенция на 

корупцията“ в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и преподавател в Университета за 

национално и световно стопанство по първата в България магистърска програма 

„Противодействие на корупцията“, както и на г-жа Светослава Апостолова – експерт 

в дирекция „Превенция на корупцията“ в КПКОНПИ. 

В своето експозе г-н Трифонов подробно запозна членовете и гостите на 

заседанието с „Предизвикателствата пред Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество след влизане в сила 

на антикорупционното законодателство“. 

Г-н Трифонов и г-жа Апостолова запознаха членовете на съвета с функциите, 

задачите и проектните дейности на Комисията, която е независим специализиран 

постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 

както и че основната идея на новото антикорупционното законодателство е винаги 

да се отнема незаконно придобитото имущество.  

Отделно представителите на КПКОНПИ, посочиха задължението за подаване 

на декларации от лицата, заемащи висши публични длъжности по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

посочени в разпоредбите на Глава пета „Декларации“ от Закона. 

Също така, пътя за подаване на сигнали до Комисията от всеки, който 

разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси по смисъла на Глава 

шеста „Сигнали“ от ЗПКОНПИ за лице, заемащо висша публична длъжност.  

Г-н Трифонов очерта основната дейност и на поверената му дирекция 

„Превенция на корупцията“, която се явява правоприемник на Центъра за превенция 

и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Той посочи, че 

дирекцията отговаря за извършването на проверки на почтеност на служителите в 

Комисията, извършва се анализ и съгласуване на законопроекти изготвени от 

органите на изпълнителната власт, също така анализ на антикорупционни планове и 

не на последно място проекти, програми и обучения в сферата на 

антикорупционната политика.  

Представителя запозна присъстващите по-подробно с извършваните от 

дирекцията проверки на почтеност на служителите в Комисията, които се извършват 

по приети вътрешни правила за провеждането на проверките. Проверката само по 

себе си е комплексна, която се прави по методология, представляваща четири 

компонентна проверка: проверка на знанията, чрез тест, състоящ се от 55 въпроса, 

като за всеки верен отговор се дава 1 точка; проверка на имуществените интереси; 

наличие или липса на дисциплинарни наказания и съблюдаване на получените 

оценки при атестирането на служителите.  

Г-жа Апостолова посочи етапите през които преминава съгласуването на 

законопроекти от Комисията: 

- Комисията се запознава подробно със законопроекта, с мотивите на 

вносителя му, както и със становищата на неправителствените организации.  

- След което при бележки от страна на КПКОНПИ за корупционен риск в така 

предложения законопроект същите се изпращат на вносителя, с конкретни 

антикорупционни предложения.  
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- След приемането на съответния закон от Комисията се извършва, последваш 

анализ на въздействието относно наличието на корупционен риск на приетия 

законодателен акт.  

В заключение г-н Трифонов сподели за подписани споразумения за 

сътрудничество с висши учебни заведения в изпълнение на инициативата за 

въвеждане на антикорупционно обучение във висшето образование, както и ранно 

антикорупционно образование от първи до 12 клас.  

 

Г-н Димитров даде думата на участниците в заседанието да изкажат мнения 

или да зададат своите въпроси.  

Г-н Димитров благодари на представителите на КПКОНПИ за интересното 

изложение и добави, че информацията по днескашната тема е била убедителна и 

пълна, което потвърждава, че Комисията работи и има нужда от нея.  

 

По втора точка Разни от дневния ред г-н Димитров даде думата на членовете 

на Областния съвет за коментари, предложения, изказвания, но такива не 

постъпиха.  

 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Димитров закри заседанието на 

областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в 15:10 

часа.  
 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:     / П. / 

    П. Димитров 

 

 

 

СЕКРЕТАР:         / П. / 

                       Т. Тодорова 


