
ОТЧЕТ 

за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията в област Варна – 2014 г.  

 

 

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в 

област Варна (ООСППК) е създаден на основание Програмата за изпълнение на 

Националната стратегия за противодействие на корупцията 2004-2005 г. и е учреден на 

30 ноември 2004 г. 

От заложените мерки в Плана за действие за превенция и противодействие на 

корупцията за 2014 г., който се утвърждава всяка година от Комисията за превенция и 

противодействие на корупцията към МС са изпълнени следните: 

 Изработени са списъци на служителите в териториалните звена на 

изпълнителната власт и общинските администрации, отговарящи за 

превенция и противодействие на корупцията; като само 13 от 

териториалните звена са посочили длъжностни лица, които са определени 

да отговарят за превенция на корупцията; 

 С писмо с наш изх. № РД-12-0800-33 (181) от 22.08.2014 г. до 

ръководителите на териториалните на централната изпълнителна власт и 

писмо с наш изх. № РД-14-0800-265 от 07.08.2014 г. до кметовете на 

общините в област Варна са изискани шестмесечни доклади за постъпили 

сигнали за корупция и предприети действия въз основа на тях;   

За първото шестмесечие на 2014 г. от кметовете на 12 общини в област Варна са 

получени отговори от 9 общини, към настоящия момент все още не са получени отчети 

от общини Варна, Ветрино и Суворово. От ръководителите на 51 териториалните звена 

на централната изпълнителна власт в област Варна са постъпили 28 отговора. 

Отчета на ОД на МВР-Варна съдържа 4 сигнала за корупционно поведение от 

страна на служители на дирекцията, за които са извършени проверки, като 1 от тях е 

основателен, а останалите неоснователни. Спрямо виновния служител е наложено 

дисциплинарно наказание. 

В останалите получени отговори няма отчетени сигнали за корупция, които да са 

с характер на злоупотреба с обществена служба за лично облагодетелстване или, 

поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват 

неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с извършваната от тях дейност.  

 извършена е проверка на служителите от Областна администрация Варна 

на подадените декларации за имотно състояние по чл.29 от Закона за 

държавния служител и чл.107а от Кодекса на труда, и е регистриран 

доклад от проверката с изх. №РД-13-7711-36(1)/ 30.05.2014 г.; 

 актуализирани са Вътрешни правила, наредби и разпореждания в Областна 

администрация Варна, с оглед недопускане на корупционни практики и в 

съответствие с законодателството; включително след изменението на 

Закона за обществените поръчки от 13.05.2014 г., със заповед №РД-14-

7711-3/ 01.07.2014 г. са утвърдени отново съобразно промените „Вътрешни 

правила за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, ред за планиране и 

организация на провеждането на процедурите, контрол на изпълнението на 

сключените договори за обществени поръчки“; предстои утвърждаване на 

нова Система за финансово управление и контрол; 

 на 18-19 юли 2014 г. е проведено обучение на служителите от Областна 

администрация Варна на тема: „Обучение по ключови компетенции“, 

финансиран по ОПАК; 



 на 10 септември 2014 г. представители на ООСППК (Димитър Чутурков-

зам. председател на ООСППК, Кристиян Богоев-секретар на община 

Варна, Борислав Натов-кмет на община Долни Чифлик, инж. Филчо 

Филев-кмет на община Провадия, Антоанета Рангелова-гл. юрисконсулт в 

Областна администрация Варна и Филиз Арифова-мл. експерт в Областна 

администрация Варна) участваха в среща с Експертна мисия на ЕК по 

Механизма за сътрудничество и оценка, срещата се поведе в ОД на МВР; 

 В Областна администрация Варна няма постъпили в деловодството или на 

електронната поща сигнали и жалби за корупция. 

 

Областна администрация Варна провежда и антикорупционни мерки, които са 

постоянни:  

- провеждат се приемни дни на областния управител и заместник областните 

управители по обявения график на официалната електронна страница на 

Областна администрация Варна; (СП-всеки 2 четвъртък на месеца; ДЧ-всека 3 

сряда на месеца, ТГ-всеки 4 вторник на месеца) 

- публикуване на заповеди за върнати решения на общинските съвети на 

общините в област Варна на официалната електронна страницата на Областна 

администрация Варна; (за 2014 г. до днес има 14 върнати протокола за 

преразглеждане на взети решения) 

- поддържане на работещ гласов портал на телефон 638 112; 

- провеждане на регулярни пресконференции с журналисти; 

- публикуване на информация на завършили, текущи и предстоящи проекти на 

Областна администрация Варна. 

Относно възлагането на обществени поръчки по реда на ЗОП, през 2014 г. има 

обявени 3 публични покани, а именно за: 

 Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучение за служителите 

на Областна администрация Варна по 7 обособени позиции за реализацията на 

проект „Ние можем повече – по-ефективна и компетентна администрация за 

област Варна“, на стойност 25 274 лв. без ДДС, финансирането е от ОПАК. 

 Обезпечаване на водноспасителна дейност на неохраняемите морски плажове – 

„Фичоза“, „Хижа Черноморец“, „Романтика“ и „Шкорпиловци-север“. Два пъти 

е обявявана публична покана, като първият път е нямало желаещи и втория път е 

сключен договор за 59 200 лв. без ДДС. 

Процедурите са проведени прозрачно, като на сайта на Областна администрация 

Варна в „Профил на купувача“ са публикувани всички публични покани. Избора на 

изпълнител е направен безпристрастно и без конфликт на интереси. 

В рамките на календарната година планирахме кръгла маса с антикорупционна 

насоченост съвместно с експерти от Центъра за превенция и противодействие на 

корупцията и организирана престъпност към МС. С цел повишаване на компетенциите 

на служителите в държавната администрация в сферата на превенцията и 

противодействието на корупцията, изграждане на антикорупционна култура и 

поведение,  но до този момент не сме финализирали идеята.  

 

гр. Варна 

12.11.2014 г. 

 

 

 

 


