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Протокол от заседание  

Проведено на 31.05.2018  г. 

 

Днес, 31 май (четвъртък) 2018 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 работна среща по прилагане на 

новоприетия Закон за противодействие на корупцията и незаконно придобитото 

имущество съвместно с новосъздадената Комисия за противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото /КПКОНПИ/.  

          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 Пламен Георгиев – председател на комисията и н-к отдел 

„Правен“ към комисията г-н Габеров; представители от областна администрация 

Габрово; представители на общинска администрация, неправителствения сектор. 

Проф. д-р Любомира Попова откри днешната работна среща, като 

приветства с добре дошли г-н Пламен Георгиев – председател на комисията и г-н 

Габеров н-к отдел „Правен“ към комисията, както и всички присъстващи. Имам 

удоволствието да споделя факта, че област Велико Търново е втората област, в 

която с представителите на Комисия за противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото се организира такава среща, в която акцентът 

е насочен върху структурата и функциите на новосъздадения орган, подаването на 

ежегодните декларации за имущество и интереси за 2017 г., установяване на 

конфликт на интереси и въвеждане на  антикорупционни политики и мерки. 
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Думата бе дадена на г-н Пламен Георгиев – председател на комисията. 

който също приветства с добре дошли и благодари за отправената покана 

проявения интерес. Комисията е независим специализиран постоянно действащ 

държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Идеята при 

създаването й бе да се обединят КОНПИ, ДАНС – дирекцията занимаваща се с 

превенция и противодействие на корупцията, Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси, БОРКОР е една единствена цел, 

намаляване на корупционните практики. Ще бъде създаден антикорупционен 

портал за подаване на сигнали в реално време корупционни престъпления към 

комисията; въвеждане на образователни мерки в мисленето на подрастващите и 

нетърпимост към корупционни прояви. Намаляването на нивата на корупцията от 

своя страна ще доведе до увеличаване броя на инвестициите в държавата. 

Любомира Попова благодари на г-н Пламен Георгиев за изчерпателните 

разисквания с дейностите и правомощията на Комисията и даде думата на г-н 

Габеров  по темата с декларацията за имущество и интереси, чиито срок за 

подаване изтича на 8-ми юни.  

Г-н Габеров благодари за осъществяването на работната среща и сподели, 

че дискусията ни  днес се  центрирана около темата с декларацията за имущество 

и интереси, като първо ще отговори на въпросите поставени от Областна 

администрация – Велико Търново; Областна администрация – Габрово; РУО – 

Велико Търново; РДГ – Велико Търново; РЗИ – Велико Търново и след това ще 

започне разясняване по най-често задаваните въпроси: Декларират ли се кредитни 

карти с лимит 2 000 лв?; Каква декларация следва да се подаде – „ежегодна“ или 

„встъпителна“?; Трябва ли да се декларират вложения от пенсионни влогове?; 

Къде в декларациите за имущество и интереси  се декларират акциите?; При 

подаване на ежегодни декларации за имущество и интереси попълва ли се част II-

ра – „Интереси“? и други.    

Последва дискусия и разясняване на всички поставени въпроси 

Срещата приключи в 12.30 часа. 

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. 

 

 

01 юни 2018 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 

 

 


