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Областен обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в Област Бургас 
 

 

ПРОТОКОЛ  

25.02.2010г.  
 

 

 

Днес, 25 февруари 2010 год., от 15.00 ч. в заседателна зала на втори етаж в 

Областна администрация Бургас се проведе заседание на Областен обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията в Област Бургас при следния  

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Утвърждаване състава на Областен обществен съвет за превенция 

и противодействие на корупцията в Област Бургас 

2. Обсъждане и приемане на План за работа на ООСППК- Бургас 

3. Разни 

 

В заседанието взеха участие 20 души от общо 26 поканени, в това число и 4-ма 

от Областна администрация Бургас. 

 

1. Константин Гребенаров - Областен управител на Област Бургас и 

председател на съвета 

2. Златина Дукова- зам. областен управител и зам. председател на съвета 

3. Милена Лакова- главен секретар на Областна администрация Бургас и 

секретар на съвета 

4. Пламена Троева- младши специалист „ДС”, технически секретар на съвета 

по заместване на Нели Гергова 

5. Милен Димитров- директор ОД на МВР- Бургас 

6. Валери Стефанов- началник Митница Бургас 

7. Румен Шарпов- директор ТД на НАП- Бургас 

8. Таня Борисова- началник РИО- Бургас 

9. Д-р Мария Маврова- директор РЗОК- Бургас 

10. Тони Костова- директор РДСП- Бургас 

11. Таню Атанасов- Обществен посредник- Бургас 

12. Елена Мурджева- Обществен посредник- Поморие 

13. Бойчо Колелиев- Обществен посредник- Средец 

14. Проф. Димитър Юдов- декан, Бургаски свободен университет 

15. Проф. Петко Петков- ректор, университет „Проф. Д-р А. Златаров”- Бургас 

16. Цанко Иванов- председател на Бургаска търговско-промишлена палата 

17. Видка Вълчева- Търговско индустриална камара- гр. Бургас 
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18. Христо Спиров- председател на Адвокатска колегия- гр. Бургас 

19. Станка Новакова- председател на УС на Асоциация Бургаски детски и 

младежки парламент 

20. Апостол Стойчев- член на УС на Българско сдружение за насърчаване на 

гражданската инициативност и председател на УС на Асоциация за 

стратегическо управление Делфи 

 

Заседанието откри Председателят на Областен обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в Област Бургас г-н Константин Гребенаров,  областен 

управител на област Бургас. Съветът има необходимия кворум и може да взема 

решения. 

Г-н Гребенаров приветства присъстващите на първото заседание за 2010 година, 

като изрази желанието си съветът да бъде реално работещ орган с ясна цел - борба с 

корупционните практики и наложилото се в обществото мнение за безуспешност на 

тази борба. Той определи корупцията като един от най- големите бичове на 

съвременното българско общество и призова към гласност и прозрачност.  

 

       По т.1 от Дневния ред: Утвърждаване състава на Областен обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията в Област Бургас, председателят на 

съвета запозна присъстващите с предложенията за състав, както следва: 

 

председател: Константин Гребенаров 

зам.-председател: Златина Дукова 

секретар: Милена Лакова  

техн. секретар: Нели Гергова  

 

Членове: 

1.ОДМВР – Бургас 

2.ТД „ДАНС” - Бургас 

3.Митница Бургас 

4.ТД НАП - Бургас 

5.РИО – Бургас 

6.РЦЗ – Бургас 

7.РЗОК – Бургас 

8.РД „Социално подпомагане” – Бургас 

9.Омбудсман Бургас 

10.Омбудсман Поморие 

11.Омбудсман Средец 

12.БСУ 

13.Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” 

14.ТПП – Бургас 

15.ТИК – Бургас 

16.Адвокатска колегия 

17.Клуб – журналисти срещу корупцията – Бургас 
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18.Черноморска правна общност 

19.Асоциация „Бургаски детски и младежки парламент” 

20.Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива 

21.Представители на Регионални медии  

 

Г-н Гребенаров, направи предложение за членове на Областен обществен съвет 

за превенция и противодействие на корупцията в Област Бургас да бъдат поканени и 

представители на съставните общини на област Бургас. След като не бяха направени 

други предложения, на гласуване беше подложено предложението на председателя на 

съвета, заедно с предварително предложения състав. 

 

Гласували „за”: 20 

Гласували „против”:0 

Гласували „въздържал се”: 0 

От общо 20, за състава и направеното предложение са гласували 20, 

следователно се счита за утвърден  гореописаният състав, заедно с общините от област 

Бургас . 

Г-н Гребенаров изрази желанието си в съвета да се включат повече 

представители на НПО от региона, като остави възможност за допълване на състава с 

предложения от членовете на съвета. 

 

По т.2 от Дневния ред: Обсъждане и приемане на План за работа на Съвета 

през 2010 година се обсъдиха предварително изпратените на всеки от поканените 

членове материали. Г-н Гребенаров даде думата за предложения. 

Г-н Апостол Стойчев постави въпрос за актуалността на информацията и 

сигналите в интернет страниците на Министерствата и останалите институции. 

Г-н Таньо Атанасов направи предложение планувания „Ден на отворените 

врати” да не бъде само един т.е. в План за действие на ООСППК в т.3 от 

Конкретни мероприятия думата „Ден” да се замени с „Дни”. 

Във връзка с предложението на г-н Таню Атанасов, г-н Гребенаров призова 

такива дни да бъдат инициарани във всички институции. 

Г-жа Таня Борисова направи предложение към „Ден на младежката активност” 

20-22.04.2010, да се добави датата 09.05., когато всички училища се управляват за 

ден от ученици. 

След изчерпване на изказванията, така направените предложения, заедно с 

Проекто-плана за действие на ООСППК за 2010 г. бяха подложени на гласуване. 

 

Гласували „за”: 20 

Гласували „против”:0 

Гласували „въздържал се”: 0 

От общо 20, за предложения проекто-план и постъпилите предложения  

гласуваха 20, следователно планът и предложенията се приемат. 
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По т.3 „Разни” от дневния ред г-н Гребенаров даде думата за въпроси и 

предложения, които да бъдат обсъдени. 

Темата за достъп до обществена информация беше поставена от г-н Апостол 

Стойчев. Той сподели лични впечатления, че не във всяка община се работи съгласно 

Закона за достъп до обществена информация, което създава условия за липса на 

прозрачност. По поставения въпрос г-н Гребенаров взе отношение, като пое 

ангажимент да бъдат изпратени напомнителни писма до кметовете и обясни, че той в 

качеството си на Областен управител е наложил прозрачен модел на работа, като 

Областна администрация дава навременна и точна информация по проблеми и въпроси, 

касаещи обществения интерес. 

Г-н Таню Атанасов взе думата по повод досегашната работа на съвета. Той 

сподели, че според оценките за работата на съветите по превенция и противодействие 

на корупцията има спад на общественото доверие. По негово мнение е необходимо да 

се формулират ясни параметри за работата на съвета, като основна негова функция да 

бъде акумулирането на обществено мнение и формиране на категорични позиции по 

обществено значими проблеми при всяко заседание. Като пример за такава позиция той 

даде заменките, темата за които е широко дискутирана в обществото. В качеството си 

на обществен посредник г-н Таню Атанасов постави и други теми, които според него са 

на дневен ред за хората в областта, а именно въпросът за заявените инвестиционни 

намерения в зоната на бургаските солници, проблемът със незаконните постройки в 

рибарското селище Ченгене скеле и развитието по случая със заловените бракониери, 

отстреляли кошута в резерват „Ропотамо”, в района на общ. Приморско, през месец 

ноември 2009 година. По последния въпрос, за бракониерите, г-н Атанасов отправи 

питане към г-н Милен Димитров за фазата на разследване на казуса. От отговора на г-н 

Димитров стана ясно, че първоначалните действия са приключили и документацията по 

случая е изпратене в следствието и информация може да даде Окръжна прокуратура. 

По поставените въпроси председателят на съвета пое ангажимент да бъде 

изпратено писмо до Окръжна прокуратура Бургас, с което да се изиска информация за 

случая.  

Предложението - съветът да излезе с позиция за категорично осъждане на 

направените заменки, които са в явен  ущърб на обществените интерси и искане 

за тяхното отменяне беше поставено на гласуване. 

Гласували „за”: 20 
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Гласували „против”:0 

Гласували „въздържал се”: 0 

От общо 20, за предложението гласуваха 20, следователно се приема. 

 

Думата взе и г-н Милен Димитров. Той изрази мнение, че работата на съвета 

няма да е градивна, ако се коментира в детайли всеки един сигнал за корупция, тъй като 

сигналите са от различни компетенции и всяка институция има форма за вътрешен 

контрол. Неговата визия за работата на съвета е в канализиране на постъпващата 

информация, изпращането й по компетентност на съответните органи и контрол по 

отношение на предприетите действията по сигналите, след изпращането им. Като 

важни за съвета действия, той посочи действията в посока идентифициране на 

порочните корупционни практики, като се търси конкретната личност, която стои зад 

тях, а не преписването им на общия орган. 

Като друг проблем беше посочено разграничаването на съдебната системата от 

проблемите, които стоят на дневен ред в обществото и липсата на желание у 

магистратите да участват в такъв тип обществени съвети. 

По повод недоверието в работата на съвета, г-жа Тони Костова посочи медиите 

като основен партньор по пътя за връщане на общественото доверие и насърчаване на 

хората към по- голяма активност в подаването на сигнали и по- голяма чувствителност 

по отношение на всякакви корупционни практики. 

В края на заседанието г-н Гребенаров отново очерта рамките на работата на 

съвета, като основен момент според него е работа в посока промяна отношението на 

обществото към корупцията и по- голяма чувствителност към този вид практики.  

След като нямаше други изказвания и въпроси, г-н Гребенаров закри 

заседанието, като насрочи следващото за м. Май, съгласно утвърденият правилник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Константин Гребенаров............................................... 

                                                       / Областен управител на Област Бургас и 

                                                                                              председател на ООСППК/  

                                                                               

 

 

                                                      Водил протокола: 

                                                      Пламена Троева........................................................... 

                                                      /мл.специалист отдел „ДС” в Областна  

                                                                                                     администрация Бургас/ 


