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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

Днес 29 март 2017 г. от 13:30 часа в пресцентъра на Областна администрация 

– Търговище се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в област Търговище. На заседанието присъстваха 

повече от ½ от членовете /18 от общо 25 членове/ на Съвета, посочени в присъствен 

списък, неразделна част от настоящия протокол. 

Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.  

Заседанието бе председателствено от г-н Недко Иванов – Заместник областен 

управител и Заместник председател на ООСППК - област Търговище, който откри 

заседанието на съвета.  

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

присъстващите на първото за тази година заседание на Областния обществен съвет 

за превенция и противодействие на корупцията Търговище, като пожела на 

членовете на Съвета, усилията им, да продължават да бъдат все така насочени към 

осъществяване на пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата от 

структурите политика за борба с корупцията  на територията на областта, чрез 

взаимодействието между институциите, неправителствения сектор и средствата за 

масово осведомяване.  

След това г-н Иванов предложи и единодушно беше приет с 18 гласа «ЗА», 

следния предварително изпратен с писмо-покана изх. №ОКД-12.1/23.03.2017 г. 

дневен ред. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Обсъждане и приемане на Отчетен доклад за дейността на ООСППК – 

област Търговище за 2016 г. 

2. Обсъждане и приемане на Програма за дейността на ООСППК - област 

Търговище през 2017 г. 

3. Представяне на обобщени резултати от анкетно проучване на мнението на 

гражданите – потребители на административни услуги относно проявата на 

корупционно поведение от страна на служители в администрациите за втора поредна 

година. 

4. Разни.  

 

 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-н Недко Иванов – Заместник областен управител и Заместник председател 

на ООСППК - област Търговище, даде думата на г-жа Татяна Тодорова – секретар на 

Съвета да направи кратко резюме на изготвения проект на Отчетен доклад за 

дейността на ООСППК – област Търговище за 2016 г.  

След представянето на отчета г-н Иванов, даде думата на присъстващите 

членове за предложения за изменения и допълнения към предварително изпратения 
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с поканата проект на Отчетен доклад за дейността на ООСППК – област Търговище 

за 2016 г. 

След проведено гласуване по предложения Отчет, с 18 гласа „ЗА” от 

присъстващите членове, Съвета прие следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ №1 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – 

област Търговище приема Отчетен доклад за дейността на ООСППК – област 

Търговище за 2016 г. 
 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-н Недко Иванов – Заместник областен управител и Заместник председател 

на ООСППК - област Търговище, даде думата на г-жа Тодорова – секретар на Съвета 

да направи кратко резюме на изготвения проект на Програмата за дейността на 

ООСППК - област Търговище през 2017 г. 

След представянето г-н Иванов даде думата на присъстващите членове за 

предложения за изменения или допълнения към предварително изпратения с 

поканата проект на Програма за дейността на ООСППК - област Търговище през  

2017 г. 

След проведено гласуване по предложената Програма, с пълно мнозинство от 

присъстващите членове, Съвета прие следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ №2 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – 

област Търговище приема Програма за дейността на  Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията – област  Търговище през 2017 г. 
 

По т. 3 от дневния ред: 

Г-н Иванов – Заместник областен управител и Заместник председател на 

ООСППК - област Търговище, даде думата на секретаря на Съвета, която да 

представи резултатите от събраната информация, използвана в систематизирането 

на анкетното проучване.   

Уточнено беше, че периода на анкетиране е бил девет месеца, като анкетата с 

писмо на Областния управител от 07 Април 2016 г. е била изпратена до членовете 

на Съвета с указания за разпространението й, а края на проучването е настъпило в 

началото на месец декември. 

 Анкетното проучване се е провело в администрациите, които са членове на 

Съвета с малки изключения, предвид, че анкетното проучване е обхващало 

гражданите-потребители на административни услуги като целева група, без 

значение от техните възраст, пол, образователен ценз, професия, етнос и т.н.   

Начина на провеждане е бил попълване на анкета на хартиен носител 

/предоставяни на гражданите на гишето на съответната администрация/ и 

публикуване на анкетата на електронната страница на съответната администрация.  

Резултатът от анкетирането е насочен към анализ и оценка за 

идентифициране на области с повишен корупционен риск. Освен това формата на 

допитване, каквато е анкетата, дава възможност за получаване на актуална 

информация за мнението на гражданите директно от самите тях. 

След получаване на резултатите, същите са били обработени и обобщени. 

Избран е графичен начин за онагледяване на резултатите, както и съотношението 

между начините на разпространение и получаване на резултати.  

Представени бяха резултатите и графиките чрез презентация със слайдове – 

представляващи приложение към протокола.  

По отношение на резултата според участниците в анкетата за тази година са 

641 с 190 по-малко от миналата година. 544 от гражданите са попълнили анкетата 

на хартиен носител, а едва само 97 през интернет страницата на община Търговище 

и Областна администрация. Най-голям брои анкетирани се наблюдава в Регионална 

здравна инспекция – Търговище (98), РДСП (95), следващите са ТД на НАП Варна, 
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офис Търговище, които имат 84 участника, а най-малък брои участници има в 

Дирекция „Инспекция по труда” Търговище (девет).  

По първи въпрос от анкетата: Според Вас имат ли служителите в 

администрацията възможност за осъществяване на корупционни действия и кои? 

Направено бе уточнение, че за община Омуртаг, Антоново, Митническо бюро 

– Търговище, Дирекция „Инспекция по труда” Търговище и Областна дирекция на 

Държавен фонд „Земеделие” Търговище, всички анкетирани от тях граждани, по 

категоричен начин отговарят, че служителите в администрацията нямат възможност 

за осъществяване на корупционни действия и не им се е случвало служител от 

администрацията да поиска пари или друг вид нематериална облага /извън 

нормативно определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга? 

Краткият извод, който бе направен в резултат на данните от анкетата е, че 

видно гражданите са разделят по отношение мнението си за наличието на корупция 

в администрациите. Прави впечатление, че 79% от анкетираните посочват, че 

служителите в администрацията нямат възможност за осъществяване на 

корупционни действия, но само 5% посочват, че действително се е случвало да им 

се поиска определена нерегламентирана облага.  

Наред с това участващите в изследването граждани, считат че в корупционни 

практики могат да бъдат въвлечени най-вече служителите на ръководни постове – 

като за тази година процента е 10, за разлика от миналата който беше 5%, защото 

обикновено те вземат управленски решения и съществуването на такова 

впечатление е обяснимо. Въпреки това, обаче разликата в съотношението с 

останалите групи /редови служители/ не е голяма – 4% за обслужващите на гише и 

6% за експертите, изготвящи документите, предоставящи необходимата информация 

т.е. много малък процент от гражданите считат, че може да се осъществяват 

корупционни практики, а все пак Съвета е създаден именно затова да се борим 

срещу корупцията. 

По втори въпрос от анкетата: Случвало ли се е служител от администрацията 

да Ви поиска пари или друг вид нематериална облага /извън нормативно 

определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга? 

Направено бе уточнение, че масово от анкетираните граждани или 95% от 

тях, не им се е случвало да им бъдат поискани пари или друг вид нематериална 

облага. Тъй като все пак 33-ма от всички 641 участници са отговорили, че 

действително се е случвало да им се поиска определена нерегламентирана облага, 

всички потвърдиха, че където това е отразено като отговор, вече са предприети 

превантивни мерки за превенция и противодействие на корупцията. Макар да е 

неизчерпваща всички възможности, анкетата дава определен поглед върху 

случващото се. Вижда се, че гражданите по-често се съмняват в администрациите и 

смятат, че те могат да поискат някаква облага, но е добре че е много малък процента 

на хората, които споделят, че това в действителност се случва, който в случая за 

тази година е 5%. 

Г-н Иванов – За Председател на ООСППК – област Търговище даде думата на 

членовете за мнения и коментари по представената информация.  

Присъстващите членове не отправиха такива запитвания. 

 

След проведено гласуване, във връзка с резултатите от събраната 

информация, използвана в систематизирането на анкетното проучване, с пълно 

мнозинство от присъстващите членове, Съвета прие следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ №3 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – 

област Търговище приема обобщените резултати от анкетно проучване на мнението 

на гражданите – потребители на административни услуги относно проявата на 

корупционно поведение от страна на служители в администрациите за втора поредна 

година, като същите следва да бъдат публикувани на интернет страницата на 

Областна администрация в раздела отнасящ се до този Съвет. 
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По четвърта точка от дневния ред:  

Г-н Иванов – Заместник областен управител и Заместник председател на 

ООСППК - област Търговище, даде думата на членовете за предложения и питания, 

във връзка с работата на Съвета. 

 

Присъстващите членове не отправиха такива запитвания.  

 

 

След изчерпване на дневния ред, в 13:55 ч. г-н Иванов заседанието на 

Съвета. 
 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:           / П. / 

    Н. ИВАНОВ 

 

 

СЕКРЕТАР:                / П. / 

                       Т. ТОДОРОВА 

 


