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      Днес, 08 ноември (сряда) 2017 г., на основание  чл.7, ал.2 от Правилата за 

организация на дейността и задачите на Областен обществен съвет за 

противодействие на корупцията в област с административен център Велико 

Търново и с цел осъществяването на ефективна дейност по превенция и 

противодействие на корупцията, от 11.00 часа в Гербова зала на Областна 

администрация – Велико Търново се проведе регионална кръгла маса на тема: 

„Добри практики и успешни истории в местната система за почтеност“ съвместно 

с Асоциация „ Прозрачност без граници“ за общините – областни центрове 

Велико Търново, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Русе, Силистра, Добрич, 

Варна и Шумен. 

     В събитието взеха участие проф. д-р Любомира Попова – Председател на 

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията и 

Областен управител на област Велико Търново; г-жа Ивета Кабакчиева –– 

Заместник Председател на Областен обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията и заместник областен управител на област 

Велико Търново; г-жа Детелина Борисова - заместник областен управител на 

област Велико Търново; г-жа Петя Райкова - Секретар на Обществения съвет; 

членовете на Областен обществен съвет за противодействие на корупцията – 

Велико Търново; г-н Калин Славов – изпълнителен директор на Асоциация „ 

Прозрачност без граници“; Ваня Нушева - Асоциация „ Прозрачност без 

граници“; областните управители на областите Разград, Силистра, Търговище; 

заместник областните управители на областите Шумен, Ловеч, Варна; 

председатели на общинските съвети; представители на общинска администрация, 

неправителствения сектор и медии. 

      Проф. д-р Любомира Попова откри днешната кръгла маса, като приветства с 

добре дошли областните управители, председателите на общинските съвети, г-н 

Калин Славов - изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без 

граници“, както и всички присъстващи, като представи накратко същността на  

инициативата на Асоциацията.  
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       Думата бе дадена на г-н Калин Славов, който също приветства с добре дошли 

и благодари за проявения интерес. За втора поредна година Асоциация 

"Прозрачност без граници" представя резултатите от годишния Индекс на 

местната система за почтеност. Самият Индексът на Местната система за 

почтеност представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля 

и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически 

партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество 

в 27-те общини-областни центрове в България.  Когато функционират в синхрон 

с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват 

стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено 

управление. На днешната среща ще се спрем на друга цел, а именно обмяна на 

добри практики, ефективно работещи модели, представени от г-жа Ваня Нушева. 

      Г-жа Ваня Нушева сподели, че изследването, което е формирано е резултат от 

съвместната им дейност с НПО, като са изследвани ключови сектори, а именно: 

общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, съдилища, 

полиция, бизнес, медии.  

     В работата си  Общинският съвет е определен, като най-демократичния орган 

на местно ниво, който представлява интереса на гражданите. В дейностите му са 

оценявани степента на прозрачност, формите на отчетност и спазване на 

стандартите на почтеност. Отчетността на общинските съвети е важен фактор по 

отношение на формирането на местната среда на доверие към актовете на 

институцията. Като добра практика Общински съвет Русе посочва 

сътрудничеството си с гражданското общество за участие в управлението на 

общината - обществените обсъждания, допитването до населението, ревизиране 

на съществуващата нормативна база и приемане на нови. 

      В  Разград  имат създаден Клуб на обществения съветник, в който се включва 

по един общински съветник от група съветници, представляващи политическите 

сили в общинския съвет. В Клубът се правят заседания на постоянните 

комисии,обществени обсъждания, срещи с гражданите. На разположение на 

гражданите са всички нормативни актове, приети от Общински съвет Разград. 

      В Пазарджик е въведен Активен подход “Гласът на гражданите“ в 

заседанията на Общинския съвет. Интересното тук е, че след приключване на 

разискванията по дадена точка от дневния ред на заседанието и преди 

пристъпване към гласуване, на гражданите се дава думата за изказвания, питания 

предложения. На питанията се отговаря в реално време или след извършена 

проверка.    

     Въведеният в Бургас Модел на оптимална публичност за дейността на 

общинския съвет, дава възможност за публично достъпна информация за 

общинските съветници, именно: политическа принадлежност; биографична 

справка; акцент на работата в настоящи мандат; в кои комисии участва; какви 

докладни, записки и проекти на наредби са внесени и др. 

         Г-жа Ваня Нушева обърна внимание на друг положителен момент  - 

надзорът върху местната изпълнителна власт. Общинските съветници от Габрово 

осъществяват контрол върху работата на администрацията посредством 

инструмента питане. За мандата 2011-2015 г.   са направени над 177 питания до  
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управленския екип на общината, като информацията за резултатите от тях са 

публично оповестени на официалната страница на общината.        

  Важен момент имат и въведените от някои общински съвети публични 

регистри на декларациите за конфликт на интереси, които поддържат в реално 

време декларации и отводи от участие във вземане на решение на общинските 

съветници и Етичен кодекс на общинския съветник. В Перник  разработения 

кодекс има детайлно разписани правила и ясни стандарти за поведение на 

съветниците. 

Местната система за почтеност в своето изледване е включила и кмет и 

общинска администрация. Изследването се базира на два показателя: 

управленска визия и мобилизиране на необходимите ресурси за развитие на 

общността. 

Наличието на собствена управленска програма е добра практика в няколко 

аспекта – управленски екип и общинска администрация с ясни цели и приоритети 

при изследване на ясни принципи. Моделът за добра управленска програма  е 

заимстван от кмета на община Габрово за мандат 2011-2015 г.  

Ролята на Общинската администрация за изграждане на устойчива Местна 

система за почтеност е изследвана по четири показателя – прозрачност в 

провеждането на обществени поръчки, отчетност, услуги по отношение на 

местните данъци и такси и управление на собствеността.  Публичността на 

плановете за обществени поръчки се утвърдила в почти всички изследвани 

общини. Като добра практика е представена интернет платформата за публичност 

на информацията за обществени поръчки на общините, където в реално време е 

представена информация за откритите процедури, публични покани, обявления. 

На разположение са също и нормативни актове, вътрешни правила, както и архив 

на обществените поръчки за минали периоди. Добри практики по показател 

насърчаване на отчетността бе представена община Стара Загора с въведената 

електронна платформа „ Моята община“, която е връзката между гражданите и 

институциите на града. Всички граждани, не само подателите на сигнали и 

предложения, имат възможността да получават информация за решаването на 

местни проблеми.  

         Разкрита бе и ролята на политическите партии, бизнеса,гражданското 

общество и медиите в местната система за почтеност. Споделени бяха добри 

практики за прозрачност на предизборните кампании и за мобилизиране на 

гражданската подкрепа за партиите; за активната роля на бизнеса в развитието 

икономиката; гражданския контрол върху институциите и за връзката между 

институциите на местната власт и местното самоуправление и гражданското 

общество. 

         Проф. Любомира Попова благодари за полезната презентация и за 

споделените по време на заседанието добри български практики, които ще  са 

основа за бъдещото дискутиране на актуални теми и задълбочаване 

партньорството между институциите, след което представи накратко дейността 

на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – 

Велико Търново, учреден през месец октомври 2004 година. Целта, която си 

поставихме в началото бе съвместно да засилим координиращата роля на Съвета 

при провеждане на политиката за превенция и противодействие срещу 
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корупцията на територията на област Велико Търново. Като добра практика на 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в 

област Велико Търново бихме могли да отчетем организирането и провеждането 

на изнесени приемни на членовете на Съвета в общинските центрове, както и 

огласяването на всички взети решения от заседания и решения по 

антикорупционни политики на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в област Велико Търново чрез интернет 

страницата на Областен управител. За постигане на целите на Националната 

стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 

(2015 – 2020)  Съветът ще продължи своята работа за гарантиране на прозрачност 

и публичност на административно-управленските процеси и за упражняване на 

граждански контрол върху дейността на държавната и местна власт. Акцент ще 

бъде поставен и върху провеждането на антикорупционни обучения в училищата 

на територията на областта за изграждане на антикорупционна нагласа в 

подрастващите. 

Последва кратка дискусия, проф. Любомира Попова благодари на 

организаторите и пожела успешна работа на всички. 

Срещата приключи в 12.30 часа. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. 

 

 

 

08 ноември 2017 г.  

Изготвил: /П/               Секретар: /П/ 

 Анелия Недева                                Петя Райкова 

 

 

 
   ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА: /П/ 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН 

    СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

    НА КОРУПЦИЯТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И 

    ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ 

    ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 


