
1 
 

Областен обществен съвет за превенция и противодействие 
на корупцията в Област Бургас 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
28. 10. 2013 г. 

 
 
 
Днес, 28. 10. 2013 г., от 11.00 часа в залата на 1-ви 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. Обсъждане на Проекта за състав на Областния обществен съвет за превенция и 
противодействие на корупцията и утвърждаването му. 

2. Запознаване с Плана за действие на КППК към МС за периода октомври - декември 
2013 г. 

3. Обсъждане на Плана на ООСППК на Област Бургас. Допълнения към плана. 
Утвърждаване. 

4. Запознаване с отчет за подадените сигнали за установяване на корупционни практики в 
общинските администрации и териториалните звена на централната изпълнителна 
власт на територията на Област Бургас. 

5. Разни. 
 
 
В заседанието взеха участие 25 души от общо 28 поканени, в това число и 4-ма от Областна 
администрация Бургас. 
 
 

1. Павел Маринов – Областен управител на Област Бургас и председател на Съвета; 
2. Юсеин Мехмед – Зам. областен управител и зам.-председател на Съвета; 
3. Севим Неджатиева – Главен секретар на Областна администрация и секретар на 

Съвета; 
4. Нели Гергова – Главен експерт РРТУ и технически секретар на Съвета; 
5. Тони Костова – РДСП Бургас; 
6. Николина Дамбулова – Община Средец; 
7. Милен Иванов – Митница Бургас; 
8. Стелиана Сашева – РИО Бургас; 
9. Станка Новакова – АБДМП Бургас; 
10. Тодор Досев – Съвет на адвокатската колегия Бургас; 
11. Боряна Желева – БТПП; 
12. Таню Атанасов – Обществен посредник Бургас 
13. Милен Димитров – ОДМВР Бургас; 
14. Асен Петров – ТДДАНС Бургас; 
15. Михаил Едрев – РЗОК Бургас; 
16. Галина Матева – ТД на НАП Бургас; 
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17. Десислава Георгиева – Дружество на журналистите в Бургас; 
18. Петко Петков – Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас; 
19. Видка Вълчева – ТИК Бургас; 
20. Живка Костадинова – РЗИ Бургас; 
21. Димитринка Димитрова – Община Айтос; 
22. Милчо Милев – Община Приморско; 
23. Мария Димова – Община Бургас; 
24. Янчо Илиев – Община Поморие; 
25. Руси Атанасов – Община Карнобат; 

 
Заседанието откри Председателят на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията г-н Павел Маринов, Областен управител на Област Бургас. 
Съветът регистрира необходимия кворум и може да вземе решения. 

Г-н Маринов приветства присъстващите на заседанието като заяви, че за ефективното 
противодействие на корупцията не са достатъчни само институционални мерки, но и 
създаване на нов тип политическа и икономическа култура на нетърпимост към корупцията. 
Той подчерта, че това е невъзможно без съвместните усилия на всички държавни институции, 
медиите, НПО и гражданите.  
 

 
По т.1 от Дневния ред: Утвърждаване на Проекта за състав на Областния обществен 
съвет за превенция и противодействие на корупцията зам.-председателят г-н Юсеин 
Мехмед запозна присъстващите с предложенията за състав, както следва: 
 
Председател: Павел Маринов – областен управител на област с административен център 
гр. Бургас 
Зам.-председател: Юсеин Мехмед – зам. областен управител 
Секретар: Севим Неджатиева – главен секретар 
Технически секретар: Нели Гергова - главен експерт РРТУ 
 
 
Членове: 
1. ОДМВР – Бургас 
2. ТД ДАНС – Бургас 
3. Митница Бургас 
4. ТД НАП – Бургас 
5. РИО – Бургас 
6. РЗИ – Бургас 
7. РЗОК – Бургас 
8. РД Социално подпомагане – Бургас 
9. Омбудсман Бургас 
10. БСУ 
11. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 
12. ТПП 
13. ТИК 
14. Адвокатска колегия, Прокуратура и съд 
15. Асоциация „Бургаски детски и младежки парламент“ 
16. Клуб „Журналисти срещу корупцията“ – Бургас 
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Гласували „за“: 25 
Гласували „против“: 0 
Гласували „въздържал се“: 0 
 
Така предложеният състав на ООСППК се приема. Г-н Маринов допълни, че Съветът е 
отворен за встъпване на нови членове. 
 
По т.2 от Дневния ред: 2. Запознаване с Плана за действие на КППК към МС за периода 
октомври - декември 2013 г. По темата докладва г-жа Севим Неджатиева, главен секретар. 
Материалите с Плана на комисията към МС бяха предварително предоставени. 
 
По т.3 от Дневния ред: Обсъждане на Плана на ООСППК на Област Бургас. Допълнения 
към плана. Утвърждаване. Г-н Маринов даде думата на г-н Юсеин Мехмед, зам. областен 
управител, да представи Плана на ООСППК на Област Бургас. 

Направено беше предложение за подобряване и усъвършенстване на механизма за 
координация между институциите от изпълнителната, законодателната и съдебната власт, 
отговорни в борбата със злоупотребите и измамите със средства от ЕС, както и с оглед 
превенция и противодействие на корупцията. Направеното предложение да е с постоянен срок 
на действие. 

Г-н Таню Атанасов, омбудсман на Бургас, направи следните предложения: да се въведе 
стандарт за публичните услуги съгласно Европейския кодекс за дейност на администрацията; 
да се посочат конкретни отговорници за изпълнение на точките от Плана; изследване на 
информация за състоянието на отделните териториални структури /напр. в здравеопазването - 
сигнали на граждани; в земеделието - арендни договори/. 
 
Гласували „за“: 25 
Гласували „против“: 0 
Гласували „въздържал се“: 0 
 
Така предложеният план с направените допълнения беше приет. 
 
По т.4 от Дневния отчет: Запознаване с Отчет за подадените сигнали за установяване на 
корупционни практики в общинските администрации и териториалните звена на 
централната изпълнителна власт на територията на Област Бургас.  

По темата докладва г-н Павел Маринов, областен управител, който представи 
обобщена информация, предоставена от териториалните звена на централната изпълнителна 
власт на територията на Област Бургас.  

В общините от Област Бургас, изключение на Община Поморие, от която липсва 
отговор, не са постъпили сигнали за корупция.  

От териториалните звена на централната власт за постъпили сигнали са подали ОД на 
МВР – 11 сигнала и Митница Бургас – 16 сигнала.  

ОД на МВР са извършили проверки относно подадените сигнали и 3 от тях са приети 
за основателни. В тази връзка 1 служител е уволнен, 2-ма са преназначени в други 
подразделения с цел извеждане от корупционна среда.  

В Митница Бургас са извършени проверки по всички подадени 16 сигнала и са 
предприети конкретни действия: временно е отстранен 1 служител, срещу когото е 
повдигнато обвинение; наложени са следните дисциплинарни наказания: уволнени са 4-ма 
служители, с предупреждение за уволнение са 5-ма служители, понижение в ранг е наложено 
на 2-ма служители и отлагане на повишение в ранг е наложено на 4-ма служители. 
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В останалите териториални звена на изпълнителната власт не са постъпвали сигнали за 
корупция. 

 
По т.5 от Дневния ред: Разни – нямаше допълнителни коментари. 
 
След като нямаше други изказвания, г-н Маринов закри работното заседание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павел Маринов…………………………… 
/Областен управител на Област Бургас и 
председател на ООСППК/ 

 
 
 
 
 

Водил протокола: 
Нели Гергова…………………………….. 
/Главен експерт РРТУ и технически секретар 
на ООСППК/ 


