
        
                                            

                                            

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Р А Ц А  
 

 

                                                    РЕГИСТЪР  «АНТИКОРУПЦИЯ» 

 
Регистърът  е въведен на  03.01.2007 година, във връзка с членството на Република България в ЕС в съответствие с 

въведения механизъм за сътрудничество и проверка Решение 2006/ЕО на Комисията ©® 

Получени сигнали с твърдения за корупция  

в Областна администрация–Враца 

 

 

                                                                                                                                                посл. актуализация:  19.02.2015 г.                                                                                          
 

Дата на 

постъпване на 

сигнала 

 

Начин на получаване 

на сигнала / писмо, по 

телефон, интернет, др./ 

Обект / предмет на сигнала Предприети 

действия 

Резултати (обратна 

връзка) произнасяне от 

право охранителни и 

правораздавателни 

органи 
12.02.07 г.  на телефон 080011092 Срещу бивш кмет на с. Борован, 

Община Борован 

По процедура 

Антикорупция. 

Фактите са проверени и 

не са констатирани 

корупционни действия 

 

Приключен в ОА-Враца 

. 

 

 

Сигналът  е приключен 



21.03.2007 г. Писмо с вх.№ 9400-

252/20.03.2007 г. 

Твърдения за корупция срущу лекар от 

ТЕЛК 

Сигнала е препратен 

към компетентен орган. 

Приключен в ОА-Враца  

 

Сигналът  е приключен 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2007 г. 

 

Писмо с вх. № 9400-

722816/26.03.2007 год. 

 

Злоупотреба с документи 

 

По процедура 

Антикорупция. 

Комисия. Проверка на 

място. Не са 

констатирани 

корупционни действия 

в това число й 

корупционен натиск 

Приключен в ОА-Враца  

 

 

 

 

Сигналът  е приключен. 

  

 

 

 

 

 

 

02.07.2007 год. 

 

 

 

 

Писмо, вх.№ 94 00-

587/02.07.2007 г. 

 

 

 

 

Протестна подписка с/у служител в 

Държавно лесничейство –Оряхово 

 

 

 

По процедура 

антикорупция / Заповед 

№346/05.07.2007 г. на 

Обл. Управител, 

Доклад/ 

Приключен в ОА-Враца 

. 

 

 

 

 

Сигналът  е приключен 

 

 

 

30.08.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преписка от 

отдел”Приемна” на МС 

Вх.№03 00 -63/30.08.2007 

год. 

Твърдения за корупционни действие и 

злоупотреба със служебно положение 

от кмет на с. Б. Извор, Община 

Враца. 

По процедура 

антикорупция/ Заповед 

№586/03.09.2007 г. на 

Обл. Управител, 

Доклад/ 

Приключен в ОА-Враца 

. 

 

 

 

 

Сигналът  е приключен 



 

19.09.2007 г. Вх.№ 94 00 -742/5/ от 

19.09.2007 год. 

 

 

 

 

 

Срещу кметски наместник на с. 

Ботево, Община Хайредин и Кмета на 

Община Хайредин 

 

 

 

По Процедура 

антикорупция 

Приключен в ОА-Враца 

. 

 

 

 

 

Приключена на 15.10.2007 

год. С изх.№ 94 00 742/8/от 

15.10.2007 год. Препратена 

към  Районна прокуратура – 

Козлодуй. 

На 26.10.2007 год. С вх.№94 

00 742/11/ 26.10.2007 год. 

Ксерокопие на 

Постановление за 

прекратяване на преписка с 

отказ да образува дознание 

и прекратяване по  чл.24, ал. 

1, т.1 НПК и Постановление 

на Окръжна прокуратура от 

18.10.2006 

год.потвърждаващо горното 

постановление на РП- 

Козлодуй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.08 г. на телефон 080011092 Твърдения за умишлено бездействие и 

съмнение за корупционни практики на 

служители от Общинска 

администрация – Мездра 

Проверка по описаното 

в сигнала. Писмено 

становище от Кмета на 

Община Мездра. 

Приключен в ОА-

Враца. 

Сигналът  е приключен 

 

 

 

05.08.08 г. 

 

 

 

На хартиен носител чрез 

МДААР с копие до Окр. 

Прокуратура и ОДП 

 

 

 

Сигнал с/у Кмет на Община Борован за 

конфликт на интереси при възлагане 

на обществени поръчки и изпълнение 

 

 

Проверка по описаното 

в сигнала. Писмени 

становища от Кмета. 

Приключено 

производство в ОА-

 

 

 

 

 

 

Сигналът  е приключен 



Враца 

Приключен в ОА-Враца  

 

29.09.08 г.  на телефон 080011092 Сигнал срещу Кмет на Община 

Борован, за искани суми при 

назначения 

Фактите са проверени и 

не са констатирани 

корупционни действия 

Приключен в ОА-Враца 

. 

 

Сигналът е приключен. 

30.09.08г.  на телефон 080011092 Твърдения  за искана сума (5 000 лв) 

от служител на ВИК- ООД Враца 

 

Сигнала е проверен 

.Получено е и писмено 

становище от 

Управителя на ВИК 

Враца. Не се 

констатирани 

нарушения. 

 

Приключен в ОА-Враца  

 

Сигналът  е приключен. 

15.10.08 г. На хартиен носител и чрез 

единната система за 

подаване на сигнали за 

корупция на Комисията за 

превенция в Министерски 

съвет по интернет 

(електронен път) 

Сигнал с/у кмета на Община Борован с 

твърдения за подкуп 

На 15.10.2008 г. във 

връзка с разпоредбата 

на чл.112 от  АПК  

сигнала е препратен 

към Окръжна 

прокуратура Враца. 

Приключен в ОА-Враца 

Сигналът  е приключен. 

 

 

 

 

09.06.2009 год. 

 

 

Вх. № 94 00 – 

340/09.06.2009 год. – 

хартиен носител 

 

 

 

ЖАЛБА срещу г-н Ивайло Петков 

Георгиев в качеството му на Кмет на 

кметство с. Кунино, Община Роман с 

твърдения за злоупотреба с власт и 

служебно положение. 

 

 

 

Проверка на сигнала. 

Приключен в ОА- 

Враца. С мнение за 

проверка от ОД на МВР 

и Окръжна прокуратура 

Враца на 12.06.2009г. с 

изх. № 9400-340 /1/ 

12.06.2009 г.  е насочен 

към ОД на МВР и Окр. 

Прокуратура Враца. 

Приключен в ОА-Враца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигналът е приключен 



 

 

 

 

 

26.06.2009 г.  

 

 

 

 

Вх. № 1000-100/26.06.2009 

г. хартиен носител  

 

 

 

Сигнал срещу КС, УС и Председателя 

на ЧЗПТК ”Солидарност” с. 

Цаконица, Община Мездра. 

Твърдения за злоупотреби 

 

 

 

 

 

 Приключен от 

ОА- Враца. С изх. № 

1000-100-/1/ 30.06.2009 г. 

изпратен в ОД на МВР 

Враца и Окръжна 

прокуратура. 

Приключен в ОА-Враца . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С изх. № 1810/2009 г. 

09.07.2009 г. Окр. 

Прокуратура изпраща 

сигнала на Районна 

прокуратура Мездра с 

индикации за престъпления 

по чл.201 и сл.НК, чл.220 

НК и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30.06.2009 г. 

 

 

Сигнален телефон 

Антикорупци-

онна кампания 

„Не допускай да 

купят гласа ти” 

 

 

 

 

 

 

С твърдение срещу лица, 

които купуват гласове  

 

Община Козлодуй 

 

 

Сигнала е обработен и предоставен на дежурния 

ОД на МВР – Враца 30.06.09 г.  по телефона .  

 

Приключен в ОА – Враца 

 

05.07.2009 г. Сигнален телефон 

Антикорупци-

онна кампания 

„Не допускай да 

купят гласа ти” 

Срещу лица  с твърдения, 

че купуват гласове за 

НДСВ и ДПС. 

Разпространени 

фалшиви банкноти от 20 

лв. с. Остров, Община 

Оряхово 

Сигнала е обработен и предоставен на дежурния 

ОД на МВР – Враца 05.07.09 г.  по телефона.  

Приключен в ОА – Враца 

 

15.09.2009 г. Вх. № 9100-

139/15.09.09 г., 

хартиен носител 

Срещу кмета на Община 

Роман с твърдения за 

злоупотреба със служебно 

положение. 

Сигнала е обработен. Приключен в ОА- Враца. 

Насочен към Окр. Прокуратура Враца с писмо 

изх. № 9100-139-/1/ 17.09.2009 г. 

Приключен в ОА-Враца . 

 

Сигналът  е приключен  

15.09.2009 г. Вх. № 9400-

517/15.09.09 г., 

хартиен носител 

Срещу изпълнителя на 

ремонтни дейности по 

подмяна на водопроводна 

мрежа в с. Хайредин. 

Сигнала е обработен. Изискано спешно 

Становище от кмета на Община Хайредин – с 

писмо, изх. № 9400-517-/1/ 17.09.09 г.        

С писмо, вх. № 9400-517-(2)/01.10.2009 г. 

становище от Радослав Стойков – кмет на община 

Хайредин . Приключен в ОА- Враца с писмо, 

изх.№ 9400-517-(3)/ 22.10.2009 г., насочен към 

Окр. Прокуратура ,  ОД на МВР –  с мнение за 

проверка. 

 

Приключен в ОА-Враца . 

 

Сигналът  е приключен 

23.09.2009 г. Вх.№ 9400-

529/23.09.2009 г., 

хартиен носител 

Жалба и подписка от 

жители на с. Уровене, 

Община Криводол срещу 

кметския наместник на 

населеното място 

Изискано спешно Становище от кмета на Община 

Криводол с писмо, изх. № 9400-529-(1)/25.09.2009 

г., с писмо, вх. № 9400-529-(2)/09.10.2009 г. 

допълнителна жалба от подателя, с писмо, изх. № 

9400-529-(3)/15.10.2009 г. разпоредено да бъде 

предоставен спешен отговор и доклад от  

 

 

кметския наместник на с. Уровене,с писмо, вх. № 

9400-529-(4)/21.10.2009 г. доклад от община 

Криводол и приложено становище на кмета на с. 

Сигналът  е приключен 



Уровене с копие до жалбоподателя, с писмо, вх. 

№ 9400-529-(5)/27.10.2009 г. Възражение срещу 

отговора на Община Криводол от 

жалбоподателите, с писмо, с писмо, изх. № 94-

529-(6)/29.10.2009 г. окомплектованата преписка 

е предоставена на Окръжна прокуратура Враца с 

копие до кмета на Община Криводол и 

жалбоподателите от с. Уровене. Преписката е 

приключена в Обл. адм. Враца  

25.09.2009 г. Вх.№ 0300-

52/25.09.2009 г., 

хартиен носител 

от отдел 

„приемна” на МС 

 

Сигнал от общински 

съветници от Община 

Оряхово чрез приемната на 

Министерски съвет срещу 

кмета на община Оряхово и 

длъжностни лица от 

Общинска администрация 

Оряхово с твърдения за 

извършени 

закононарушения по 

служба  

 

 С писмо, изх. № 0300-52-1/05.10.2009 г.               

насочен към Окръжна прокуратура с копие до 

администрацията на МС и подателя на сигнала 

 

Приключен в Областна администрация – Враца  

 

  

Сигналът  е приключен 

16.10.2009 г. Вх.№ 1000-

184/16.10.2009 г., 

хартиен носител 

Докладна записка от кмета 

на с. Сираково, община 

Борован с твърдения за 

злоупотреби от длъжностни 

лица от общинска 

администрация –с. Борован 

С писмо, изх.№ 1000-184-(1)/ 22.10.2009 г. с 

мнение за спешна проверка Докладната е 

насочена към ОД на МВР и ОД ”ИТ” Враца с 

копие до подателя. 

Приключен в ОА-Враца . 

 

С писмо, вх. № 1000-184-

(2)/30.10.2009 г. Директора на 

Д”ИТ” Враца информира за 

извършена проверка в 

Общинска администрация 

Борован.Съставен протокол и 

връчен на кмета на с. Борован, 

Община Борован. На основание 

чл.404, ал.1, т.4 от КТ е 

издаден и връчен на Кмета на 

Борован АКТ за СПИРАНЕ на 

незаконосъобразна Заповед№ 

252/28.09.2009 г.  

 

Сигналът  е приключен 

 

 

 

 

 

29.10.2009 г. 

 

 

 

Вх. № 6700-

10/29.10.2009 г. 

хартиен носител 

 

 

 

Жалба и уведомителни 

писма от учители от 

училища на територията на 

 

 

 

С писмо, изх. № 6700-10-(1)/03.11.2009г.                            

преписката е насочена към Ръководителите на 

Инспекторатите на МФ и МОМН с копие до 

 

 

С писмо, изх. № 04190401-

2009/28.01.2010 г., Директорът 

на АДФИ- София  информира 

Областния управител на 



Община Борован с 

твърдения за неправомерни 

действия на кмета на 

Община Борован с 

преведени от 

Министерство на 

образованието средства  

подателите с мнение за проверка и произнасяне 

по твърденията в жалбата и уведомителните 

писма.  С писмо, изх. № 06-00-181/11.11.2009 г. 

Инспектората при МФ предоставя на АДФИ-

София преписката за произнасяне. 

С писмо, изх. № 9100-7-(2)/21.01.2010 г. 

Областния управител сигнализира АДФИ- София 

за ускоряване на издаването на заповед за 

извършване на финансова инспекция в Община 

Борован по жалбата на учители от училища на 

територията на община Борован. 

 

 

Област Враца, че след 

извършена преценка за 

съответствие с изискванията на 

чл. 4 от ППЗДФИ е взето 

РЕШЕНИЕ за възлагане на 

финансова инспекция в община 

Борован от 22.02.2010 г. 

С писма изх. № 0419401-

2009/07.07.2010 г. и 12.07.2010 

г. от АДФИ-София 

информират за извършена 

финансова инспекция в 

Община Борован и доклад 

№ФИ 1ВР-0006/25.05.2010 г., 

съставени са два Акта за 

административни нарушения 

срещу длъжностно лице и 

предприети действия в 

компетенциите на АДФИ. 

Сигналът  е приключен 

 

  11.12.2009 

г. 

     Вх. № 9400-

611(4)/11.12.2009 

г., хартиен 

носител. 

Сигнал с твърдения за 

финансови злоупотреби в 

„Бизнес център-Козлодуй”, 

гр. Козлодуй. 

С писмо, изх. № 9400-611-(5)/17.12.2009 г.  

преписката е насочена към Окръжна 

прокуратура–Враца. 

Приключен в Областна администрация – Враца . 

 

РП- Козлодуй  -отказ 

Окр. Прокуратура – 

потвърждава отказа на РП- 

Козлодуй 

Гл. Инспекторат при 

Инспектората на ВСС-

изпраща преписката на 

19.01.2011 г. към Върховна 

касационна прокуратура с 

оглед наличие на данни за 

престъпление от общ 

характер  

 

 

15.02.2010 г. Вх. № 7000-

7/15.02.2010 г., 

хартиен носител 

 

 

Сигнал с твърдения за 

противоправно поведение 

на Кмета на Община 

Борован, изразяващо се в 

отказ за връщане на част от  

гаранция за участие в 

 

 

С писмо, изх. №7000-7(1)/19.02.2010 г. 

Сигналът е насочен към АДФИ- София за 

преценка на съответствията на чл.4 от ППЗДФИ  

и включване в заповедта за възлагане на 

финансова инспекция в Община Борован от  

 

С писмо, изх. № 

06000014/15.03.2010 г., 

Директорът на АДФИ- София  

информира Областния 

управител на  

 

 

Област Враца, че след 



обществена поръчка  

22.02.2010 г. 

Приключен в ОА- Враца. 

извършена преценка за 

съответствие с изискванията на 

чл. 4 от ППЗДФИ е взето 

РЕШЕНИЕ за възлагане на 

финансова инспекция в община 

Борован , свързана с проверка 

за законосъобразност при 

възлагането на посочената 

обществена поръчка. 

С писмо изх. № 

06000014/08.07.2010 г. от 

АДФИ-София информират за 

извършена финансова 

инспекция в Община Борован и 

доклад №ФИ 1ВР-

0006/25.05.2010 г., съставени са 

три Акта за административни 

нарушения срещу длъжностно 

лице и предприети действия в 

компетенциите на АДФИ. 

 

Сигналът  е приключен 

 

 

 

 

21.04.2010 г. Вх. № 9400-

117/21.04.2010 г., 

хартиен носител 

Сигнал с/у кмета и зам. 

Кмета на община Бяла 

Слатина 

С писмо изх.  № 9400-117(1)/22.04.2010 г. 

сигналът е насочен към ОД на МВР- Враца за 

проверка с копие до подателя за сведение. 

 

Приключен в Областна администрация – Враца 

Сигналът  е приключен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2010 г. 

 

 

 

 

постъпил по 

електронна поща 

на 18.05.2010 г., 

 

 

 

Сигнал срещу Кмета на 

община Борован с 

твърдения за злоупотреби, 

 чрез отклоняване на 

 

 

 

С писмо изх. №9400-155(1)/27.05.2010г.                  

, сигналът е насочен към Окр. Прокуратура и ОД 

на МВР- Враца  за проверка на твърденията. 

 

 

 

 

 

С писмо вх. № 9400-155-

(2)/21.06.2010 г. Окр. 

Прокуратура Враца предоставя 



вх. № 9400-

155/20.05.2010 г. 

средства от реализирани 

проекти на територията на 

общината. 

  Приключен в Областна администрация-Враца. 

 

Постановление за отказ да се 

образува досъдебно 

производство и прекратяване 

на преписка № 1287/2010 г. по 

описа на прокуратурата.  

С писмо вх. № 9400-155-/3/ от 

08.07.2010 г. ОД на МВР- 

Враца информира, че след 

проверка на 

Сектор„Икономическа 

полиция„ не са установени 

данни за извършени 

престъпления от общ характер. 

Сигналът  е приключен 

 

 

 

29.07.2010 г. 

 

 

 

Постъпил сигнал 

на тел. 080011092 

 

 

 

Сигнал срещу заместник 

кмета на Община Мизия с 

твърдения за злоупотреба 

със служебно положение. 

 

 

 

 

 С писмо изх. № 2400-56/30.07.2010 г. сигнала е 

насочен към ОД на МВР- Враца за проверка на 

твърденията. 

Приключен в Областна администрация – Враца 

 

 

 

писмо вх. № 2400-

56(1)/01.11.2010 г.  от 

Началника на РУ „Полиция” 

Оряхово. Извършена проверка. 

Материалите изпратени в 

Районна прокуратура-Оряхово 

с мнение за прекратяване на 

основание чл. 24, ал1, т.1 от 

НПК, поради липса на 

достатъчно данни за 

извършено престъпление от 

общ характер.  

Сигналът  е приключен 

 

 

 

 

18.10.2010 г. 

 

 

 

 

Постъпил на 

хартиен носител с 

вх.№ 9400-

340(2)/18.10.2010 

г. 

 

 

 

Сигнал срещу Кмета на 

Община Роман и 

длъжностни лица от 

Общинска администрация-

Роман, с твърдения за 

извършени 

закононарушения по 

  

 

С писмо изх. №9400-340(3)/21.10.2010г. 

  сигнала е насочен към Окръжна прокуратура-

Враца и ОД на МВР- Враца за проверка на 

описаните твърдения. 

 

 

Приключен в Областна администрация-Враца  

 

Писмо с вх.№9400-

340(4)/01.04.2010 г. от 

Окръжна прокуратура. 

Постановление за отказ да се 

образува досъдебно 

производство от 23.03.2011 г. 

срещу длъжностни лица от 

Общинска администрация –

Роман. РДНСК- Северозападен 



служба раьон –Сектор Враца да 

извърщи експертиза и при 

наличие на данни за 

престъпление да се сезира 

Окръжна прокуратура-Враца 

 

04.01.2011 г. Постъпил по 

електронна поща с 

вх. № 9400-

554/04.01.2011 

Сигнал срещу длъжностно 

лице от Общинска 

администрация-Роман с 

твърдения за нередности 

при подбор накандидати за  

личен асистент по ОП 

«РЧР» 

С писмо изх. № 9400-554/1/ от 06 .01.2011 г. е 

изискано писмено становище и документи по 

проведеното интервю в Общинска 

администрация- Роман за личен асистент по 

проект финансиран  от ОП „РЧР”. 

  

Приключен в Областна администрация-Враца 

 

 

 Становище на Секретар на 

община Роман  – по телефон 

устно 13.02.201  Доклад. 

Неоснователност на 

 описаните в сигнала 

твърдения.  

 

Сигналът  е приключен 

13.01.2011 г.  

 

Постъпили 

сигнали от 

участие на 

граждани на прем 

при обласен 

управител на 

Област Враца, 

проведен на 

13.01.2011 г.  

 

 

Сигнал срещу длъждостни 

лица от Общинска 

администрация-Борован и 

Хайредин, по проведена 

процедура за избор на 

личен асистент и 

потребител на социална 

услуга по проект 

„Подкрепа за достоен 

живот” финансиран по ОП 

„РЧР” 

Доклад  по сигналите . Заповед № 25/14.01.2011 г. 

за Комисия – проверка на проведената процедура 

за личен асистент и потребител на социална 

услуга в Община Борован и Хайредин. 

 

 

Приключени  в Областна администрация-Враца 

 

 

 

 

 

 

 

Извършена на 19.01.2011 г. 

проверка в Общинска 

администрация- Борован и 

Общинска администрация- 

Хайредин. Протокол. 

Неосноватлност на сигналите. 

21.01.2011 г. – Уведомителни 

писма до подателите на 

сигнали 

 

Сигналите са  приключени 

 

 

20.01.2011 г.  

 

Постъпил на 

хартиен носител с 

вх. № 9400-265/3/ 

от 20.01.2011 г. 

 

Сигнал срещу длъжностно 

лице от Общинска 

администрация-Роман с 

твърдения за нарушена 

процедура при подбор на 

преброители и контрорьори  

за преброяване 2011 г. 

 

 

По компетентност към ТСБ- Враца за проверка и 

произнасяне с копие до Премната на МС – София 

и подателя на сигнала. Писмо изх. № 9400-256-/4/ 

от 25.01.2011 г. 

 

Приключен  в Областна администрация-Враца 

 

 

 

 

 

 

 

Извършена проверка от ТСБ-

Враца.  Неоснователност на 

твърденията, описани в 

сигнала. Писмено уведомяване 

от Директора на ТСБ- Враца с 

копие до отдел „Приемна“ на 

МС- София, подателя на 

сигнала и Областна 

администрация-Враца – писмо 

с вх. № 9400-265/5/от 



04.02.2011 г.  

Сигналът  е приключен 

 

31.01.2011 г.  

Постъпил сигнал 

на хартиен 

носител с вх. № 

9400-

611/10/31.01.2011 

г. 

 

 

Сигнал срещу кмета на 

Община Козлодуй с 

твърдения за конфликт на 

интереси  

 

 

В изпълнение на чл.112 от АПК  сигнала с 

приложената документация  е изпратен с писмо 

изх.№ 9400-611/11/ 03.02.2011 г. на Председателя 

на постоянната комисия по чл.25, ал.2, т.3 от 

ЗПУКИ при Общински съвет–Козлодуй по 

компетентност за произнасяне 

 

Приключен в Областна администрация-Враца. 

 

Писмо вх. № 9400-611-

/15/07.03.2011 г. от 

Председателя на ПК по чл.25, 

ал.2, т.3 от ЗПУКИ при 

Общински съвет – Козлодуй. 

Протокол от заседание на 

Комисията от 17.02.2011 г. и 

становище по сигнала:  

„Няма данни за частен 

интерес на Кмета на Община 

Козлодуй от участието  му 

като законен представител на 

община Козлодуй в СНЦ „ 

Бизнес Център- Козлодуй“. 

Уведомен е писмено за 

становището на ПК по чл.25, 

ал.2, т.3 от ЗПУКИ при 

Общински съвет – Козлодуй 

подателя на сигнала. 

 

Сигналът  е приключен 

 

02.02.2011 г.  

 

 

 

 

Постъпило копие 

на писмен сигнал  

на хартен носител 

с  вх. № 3400-5-

/3/02.02.2011 г. 

 

 

 

Сигнал срещу кмета на 

Община Борован, с 

твърдения за неправомерни 

действия по разпределение 

на средства от МОМН 

 

 

Писмено уведомяване до подателите на сигнала, 

че са предприети административни действия от 

компетентните институции–проверка и 

последващо произнасяне  по описаните  

твърдения.  

Приключен в Областна администрация-Враца. 

 

Възобновен на 07.03.2011 г. 

 

В изпълнение на чл.112 от АПК писмото с 

констатациите на МОМН е изпратено с изх. № 

Писмо с вх. № 34-00-

5/6/07.03.2011 г. от Главен 

секретар на МОМН- София, 

във връзка с  извършена 

административна проверка по 

сигнала  в изпълнение на 

разпореждан на Министъра на 

ОМН по Докладна № 80894-

64/03.02.2011 г. и констатации 

за нарушения – неизплатени 

средства по делегираните 

бюджети и ограничаване 

правата на директорите на ОУ 



3400-5 /8/16.03.2011 г. на МФ, АДФИ, Сметна 

палата –София и Окръжна Прокуратура-Враца с 

мнение за проверка. 

„Отец Паисий“ с. Борован, 

„Св.св. Кирил и Методий“ с. 

Малорад и  „Св.св. Кирил и 

Методий“ с. Добролево да се 

разпореждат със средствата. 

Писмо с вх. № 34-00-

5/11/16.06.2011 г. от Директора 

на АДФИ-София с 

информация,  че към момента 

се извършва финансова 

инспекция  в Община Борован. 

 

07.02.2011 г. 

 

Постъпил писмен 

сигнал на хартиен 

носител с вх. № 

9400-

755/8/07.02.2011 г. 

 

 

Сигнал срещу кмета на 

кметство с. Крива бара, 

Община Козлодуй с 

твърдения за неправомерни 

действия и злоупотреба със 

служебно положение 

 

 

В изпълнение на чл.112 от АПК  сигнала с 

приложената документация е изпратен с писмо 

изх.№ 9400-755/9/ 11.02.2011 г. на ОД на МВР, 

РИОСВ, Регионална здравна инспекция и 

Дирекция „Бюро по труда“-Козлодуй по 

компетентност за произнасяне, като компетентен 

орган да решава поставените в сигнала въпроси,  

с копие до подателя на сигнала. 

 

Приключен в Областна администрация-Враца 

 

 

 

 

Писмо вх. № 9400-

755/11/23.02.2011 г. от 

Дирекция „Бюро по труда“ 

Козлодуй – становище по 

извършена на място в с. Крива 

Бара проверка по сигнала. Не 

са констатирани нарушения. 

Писмо вх. № 9400-

755/13/08.03.2011 г.  от 

Директор на РИОСВ-Враца. 

Извършена административна 

проверка на място в с. Крива 

Бара  на 01.03.2011 г. от 

РИОСВ и РЗИ-Враца. Взети 

прови от водоисточник за 

физико-химичен и 

микробиологичен анализ. 

Писмо с вх. № 9400-

755/14/15.03.2011 г. от 

Регионална здравна инспекция-

Враца-становище по извършен 

анализ на взети проби от 

водоизточник с. Крива Бара, 

Община Козлодуй – не са 

констатирани нарушения. 

Резултатите от анализа на 

пробите са в съответствие с 

Наредба №9/2001 г. и Доклад 

за контрол №0047/09.03.2011 г. 

на РЗИ- Враца. 

РУП-Козлодуй- не са 



установени данни за 

извършено престъпление от 

общ характер. Материалите от 

проверката са изпратени в РП- 

Козлодуй. 

14.02.2011 г.  

Постъпил писмен 

сигнал на хартиен 

носител с 

вх.№9400-607/14 

.02.2011 г. 

 

Сигнал срещу кмета на 

кметство с. Бързина, 

Община Хайредин с 

твърдения за неправомерни 

действия и злоупотреба със 

служебно положение 

 

В изпълнение на чл.112 от АПК  сигнала е 

изпратен с писмо изх.№ 9400-607/1/17.02.2011 г. 

на ОД на МВР-Враца и РИОСВ по компетентност 

за произнасяне, като компетентен орган да 

решава поставените в сигнала въпроси, с копие 

до подателя на сигнала. 

 

Приключен в Областна администрация-Враца 

 

 

 

 

Писмо вх. № 9400-607-

/2/02.03.2011 г. от РИОСВ-

Враца. 01.03.2011 г. извършена 

експертна проверка на място в 

с. Бързина, Община Хайредин. 

Протокол №56-НЦ /0.03.2011 г. 

Предписание на Кмета на с. 

Бързина със срок на 

изпълнение 15.04.2011 г. и 

уведомяване от РИОСВ за 

последващ контрол и налагане 

на санкции при неизпълнение. 

Писмо с вх.№ 9400-

607/3/19.05.2011 г от Началник 

на РУП- Козлодуй. Извършена 

проверка. Няма данни за 

извършено престъпление от 

общ характер. Уведомен е 

подателя на сигнала.  

 

Сигналът  е приключен 

 

 

18.02.2011 г. 

 

Постъпил писмен 

сигнал на хартиен 

носител с вх. № 

9400-

13/18.02.2011  

 

Сигнал срещу кмета на с. 

Малорад, Община Борован  

с твърдения за бездействие  

срещу повишаващата се 

битова престъпност в 

населеното място 

 

В изпълнение на чл.112 от АПК  сигнала е 

изпратен с писмо изх.№ 9400-13/1/22.02.2011 г. 

на ОД на МВР-Враца по компетентност за 

произнасяне, като компетентен орган да решава 

поставените в сигнала въпроси, с копие до 

подателя на сигнала. 

Приключен в Областна администрация-Враца 

 

РУП- Бяла Слатина са 

извършили проверка. 

Неснователност на сигнала.  

 

 

Сигналът  е приключен 

 



23.02.2011 г. Постъпил писмен 

сигнал на хартиен 

носител с вх. № 

9400-

619/23.02.2011 

Сигнал срещу Директора на  

Дом за възрастни хора с 

умствена изостаналост 

/ДВХУИ/,  с.Бутан, Община 

Козлодуй 

В изпълнение на чл.112 от АПК  сигнала е 

изпратен с писмо изх.№ 9400-619/1/28.02.2011 г. 

на ОД на МВР-Враца по компетентност за 

произнасяне, като компетентен орган да решава 

поставените в сигнала въпроси. 

Приключен в Областна администрация-Врацa 

Писмо с вх. 9400-

619/2/31.05.2011 г. на Зам.-

директора на ОД на МВР-

Враца. Извършена 

предварителна проверка , като 

не са установени данни за 

извършено престъпление от 

общ характер. Преписката е 

прекратена в ОД на МВР-

Враца. 

Сигналът  е приключен 

01.03.2011 г. Постъпил писмен 

сигнал на хартиен 

носител чрез 

отдел „Приемна“ 

на МС- София с 

вх. № 9400-595-

(8)/01.03.2011 г. 

Срещу кмета на Община 

Оряхово, с твърдения за 

занижен  контрол и 

неизпълнение на 

задължения по договор от 

страна на изпълнител на 

обществена поръчка.  

 

В изпълнение на чл.112 от АПК  сигнала е 

изпратен с писмо изх.№ 9400-595/9/07.03.2011 г. 

на Председателя на ОбС-Оряхово и Кмета на 

Община Оряхово за проверка и писмено 

становище по описаните твърдения. 

 

Приключен в Областна администрация-Враца 

 

 

Писмо с вх.№ 9400-

595/10/04.04.2011 г. от Община 

Оряхово. Становище, договор 

№00000/04810 от 05.11.2010 г. 

с „ВЕЛИНОВ ТРАНС“ООД, с. 

Герман и уведомително писмо 

с вх. №АБ-94-83/01.02.2011 г. в 

Общинска администрация- 

Оряхово за прекратяване на 

договора. 

Неоснователност на сигнала. 

Уведомяване на отдел 

„Приемна“ на Министерски 

съвет- гр.София- с писмо  изх. 

№ 9400-595/11/05.04.2011 г. 

 

Сигналът  е приключен 

 

18.03.2011 г. 

 

Постъпил писмен 

сигнал на хартиен 

носител с вх. № 

9400-

653/18.03.2011  

 

Срещу СНЦ „Асоциация 

Враца -2007“ –гр. Враца  с 

твърдения за издаден 

документ с невярно 

съдържание и незплатени 

суми по трудови 

възнаграждения. 

 

 

В изпълнение на чл.112 от АПК  сигнала е 

изпратен с писмо изх.№ 9400-653/1/22.03.2011 г. 

на ОД на МВР-Враца  и Дирекция „Инспекция по 

труда- Враца по компетентност за произнасяне, 

като компетентен орган да решава поставените в 

сигнала въпроси. 

 

Писмо с изх. № 9400-653/5/20.09.2011 г. до 

Районна прокуратура-Враца за становище по 

адм.действия, предприети от прокуратурата по 

внесения от ОД на МВР-Враца сигнал на 

13.04.2011 г.  

 

Писмо с  вх.№ 9400-

653/2/04.04.2011 г. от 

Директора на Дирекция „ИТ“ - 

Враца. Становище, доклад, 

протокол от извърщени 

прверки на  СНЦ „Асоциация 

Враца -2007“ –гр. Враца. 

 Писмо с вх. .№ 9400-

653/3/15.04.2011 г. от ОД на 

МВР- Враца с информация за 

извърщена проверка  по 

описаните в сигнала твърдения. 

Материалите по проверката са 



  изпратени от ОД на МВР- 

Враца на Районна прокуратура- 

Враца  на 13.04.2011 г.  

05.01.2012 г. 

Aдминистративен съд –Враца 

е наложил имуществена 

санкция от 5 000 лв.  на 

управителя на   

СНЦ „Асоциация Враца -2007“ 

–гр. Враца  по издадено от 

Инспекцията по труда-Враца 

Наказателно постановление.  

07.02.2012 г. Писмо от РП- 

Враца.  

Сигналът  е приключен 

26.04.2011 г.  Постъпил писмен 

сигнал на хартиен 

носител с вх. № 

9400-

723/26.04.2011 

 

Срещу д-р Димчо Николов 

с твърдения за опит за 

корупция и небрежно 

лекарско отношение. 

В изпълнение на чл.112 от АПК  сигнала е 

изпратен с писмо изх.№ 9400-723/1/29.04.2011 г. 

на ОД на МВР-Враца, РК на БЛС- Враца и РЗИ- 

Враца по компетентност за произнасяне, като 

компетентни органи да решават поставените в 

сигнала въпроси. 

Повторно писмо  с изх.№ 9400-723/3/10.06.2011 г. 

до ОД на МВР-Враца и РК на БЛС- Враца за 

произнасяне с писмено уведомяване за резултата 

от проверката. 

Писмо вх.9400-

723/2/08.06.2011 г. от РЗИ- 

Враца. Извършена проверка . 

Не е констатирана лекарска 

небрежност. Преписката е 

насочена към ОД на МВР-

Враца за проверка . 

Писмо  с вх.9400-

723/4/27.06.2011 г. от РК на 

БЛС- Враца. Неоснователност 

на сигнала. 

Сигналът  е приключен 

 

27.04.2011 г. Постъпил по 

електронна поща с 

вх. № 9400-

725/27.04.2011 

Сигнал срещу кмета на 

Община Борован, с 

твърдения за конфликт на  

интереси и съмнения за 

нарушени процедури по 

ЗОП/НВМОП  в Община 

Борован. 

  

С писмо изх.№ 9400-725/1/ 29.04.2011 г. до 

Председателя на постоянната комисия по чл.25, 

ал.2, т.3 от ЗПУКИ при Общински съвет–Борован 

по компетентност за проверка на твърденията и 

произнасяне с доклад. 

 

 

Приключен в Областна администрация-Враца 

 

 

Писмо вх. 9400- 

725/2/13.05.2011 г. от 

Председателя на Комисията по 

чл.25, ал.2я т.3 от ЗПУКИ при 

ОбС –Борован. Протокол на 

Комисията от 12.05.2011 г. със 

становище, че няма наличие на 

конфликт на интереси на Петър 

Цветковски в качеството му на 

кмет на Борован .  

Сигналът  е приключен 

 



29.04.2011 г.  

Постъпил писмен 

сигнал на хартиен 

носител с вх. № 

9400-

730/29.04.2011 

 

 

Сигнал срещу кмета на с. 

Бързина с твърдения за 

злоупотреба със служено 

положение 

 

 

 

 

С писмо изх.№ 9400-730/1// 03.05.2011 г. сигнала 

е предоставен на ОД на МВР-Враца по 

компетентност за произнасяне, като компетентен 

орган да реши поставените в сигнала въпроси. 

Приключен в Областна администрация-Враца 

 

 

 

Писмо  вх. 9400- 

725/3/24.06.2011 г. от  

Директора на ОД на МВР-

Враца. Извършена обстойна 

проверка. Кметът на с. Бързина 

е предупреден писмено по чл. 

56 от  ЗМВР. Няма данни за 

извършено престъпление от  

общ характер. 

 

 

Сигналът е приключен. 

 

25.05.2011 г. Постъпил писмен 

сигнал на хартиен 

носител с вх. № 

9400-

776/25.05.2011 

Сигнал с твърдения за 

смяна на собствността на 

наследствени имоти  и 

продажбата им без 

знанието на собствениците 

от Община Криводол. 

 

С писмо изх.№ 9400-776/1/ 27.05.2011 г. е 

изискано писмено становище от Кмета на 

Община Криводол във връзка с описаните в 

сигнала твърдения с копие за уведомяване до 

подателя на сигнала. Становище на Н-к Отдел 

„ДС и УТ“- ОА- Враца. 

 

 

  Писмо изх.№ 9400-776/3/15.06.2011г с искане за 

предоставяне на допълнителни уточняващи 

документи от Общинска служба по земеделие- 

Криводол за преценка на основателността на 

сигнала и правото на заявителя за установяване 

на собственост. Уведомен е писмено подателя на 

сигнала. 

 

Писмо с вх.№ 9400-776/2/ 

06.06.2011 г. от Община 

Криводол с приложени 

документи.  

Писмо вх..№ 9400-

776/4/29.06.2011г  от Н-ка на 

Общинска служба 

„Земеделие“- Криводол – няма 

заявени парцели за 

възстановяване по 216 ПМС. 

Срокът за подаване на искови 

молби пред съд  е изтекъл през 

м.Май 2007. Писмено 

уведомяване до подателя на 

сигнала 

 

 

 

 

 

 

Сигналът е приключен. 

27.05.2011 г. Постъпило копие 

на писмен сигнал 

на хартиен 

носител с вх. № 

 

 

Сигнал с твърдения за 

смяна на собствността на 

 

 

 

 

 

Писмо с вх.№ 9400-781/2/ 

06.06.2011 г. от Община 

Криводол с приложени 



9400-

781/27.05.2011 и 

до РП-Враца. 

наследствени имоти  и 

продажбата им без 

знанието на собствениците 

от Община Криводол. 

 

 

С писмо изх.№ 9400-781/1/27.05.2011  е изискано 

писмено становище от Кмета на Община 

Криводол във връзка с описаните в сигнала 

твърдения с копие до подателя на сигнала и до 

Районна прокуратура-Враца.  Становище на Н-к 

Отдел „ДС и УТ“- ОА- Враца. 

 

  Писмо изх.№ 9400-781/3/15.06.2011 с искане за 

предоставяне на допълнителни уточняващи 

документи от Общинска служба по земеделие- 

Криводол за преценка на основателността на 

сигнала и правото на заявителя за установяване 

на собственост.Уведомен е писмено подателя на 

сигнала. 

 

 

 

 

документи с копие до РП-

Враца и подателя на сигнала. 

 

Писмо  вх.№ 9400-

781/4/29.06.2011 от Н-ка на 

Общинска служба „ 

Земеделие“- Криводол  - няма 

заявени парцели за 

възстановяване по 216 ПМС. 

Срокът за подаване на искови 

молби пред съд е изтекъл през  

м.Май 2007. Писмено 

уведомяване до подателя на 

сигнала  

 

Сигналът е приключен. 

01.07.2011 г. Писмен сигнал на 

хартиен носител с 

вх. № 62-00-

19/01.07.2011 г. 

Сигнал с твърдения за 

злоупотреба със служебно 

положение на Кмета на с. 

Крива бара, Община 

Козлодуй. 

Съгналът е разгледан от Комисия създадена със 

Заповед 158/02.05.2011 на Областния управител в 

изпълнение на ПМС 111 на МС. Протокол на 

Комисията. Писмо с изх. № 62-00-19/1/05.07.2011 

г. до Директора на ОД на МВР- Враца и Кмета на 

Община Козлодуй за проверка, като компетентни 

да се произнесат по описаните твърдения в 

сигнала. 

 

 

 

 

 

 

Извършва се предварителна 

проверка от РУП- Козлодуй по 

указания на РП-Козлодуй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

08.07.2011 г. 

 

 

 

 

 

Писмен сигнал на 

хартиен носител 

вх. №9400-

866/08.07.2011 

 

 

 

 

 

Сигнал с твърдения за 

злоупотреба със слъжебно 

положение на Кмета на с. 

Софрониево, Община 

Мизия  

 

 

 

Съгналът е разгледан от Комисия създадена със 

Заповед 158/02.05.2011 на Областния управител в 

изпълнение на ПМС 111 на МС. Протокол на 

Комисията. 

 Писмо с изх. №94-00-866/1/12.07.2011 г. до 

Директора на ОД на МВР, Кмета на Мизия, 

Предедателя на ОбС-Мизия ,Директора на ТД на 

НАП- В. Търново, офис –гр. Враца, Районна 

прокуратура-Оряхово. Писмено уведомяване на 

подателя на сигнала. 

Писмо  с изх.№ 9400-866/3/28.07.2011 

педоставено заверено копие на адм.преписка на 

РУП- Оряхово с копие до подателя на сигнала и 

РП-Оряхово. 

 

Писмо  с изх. № 9400-866/7/01.09.2011 

педоставено заверено копие на адм.преписка  от 

проверките на Община Мизия  на РУП- Оряхово 

с копие до подателя на сигнала. 

Писмо  с изх. № 9400-866/10/06.01.2012 – до 

РУП-Оряхово и РП- Оряхово, относно 

информация за  резултат от проверката. 

 

Писмо  с изх. № 9400-866/13/02.02.2012 – до 

подателя на сигнала. 

 

Писмо  с изх. № 9400-866/15/18.09.2012 – до 

подателя на сигнала с приложено Постановление 

на РП- Оряхово.  

  Приключен в Областна администрация-Враца. 

 

Писмо  вх.№ 9400-

866/2/28.07.2011 от Н-ка на 

РУП-Оряхово. Предоставена 

преписката по сигнала. 

Извършва се предварителна 

проверка от РУП- Оряхово. 

 

Писмо  вх.№ 9400-

866/6/31.08.2011 от Кмета на 

Мизия. Документация за фин. 

проверка и проверка ремонт на 

сграда в с. Софрониево. 

 

 

Писмо  вх.№ 9400-

866/8/17.10.2011 от ТД на НАП 

– В. Търново, ИРМ- Враца , не 

са установени в резултат на 

проверка, нарушения на 

осигурителното и данъчното 

законодателство. 

Писмо  вх.№ 9400-

866/11/17.01.2012 г. от Районна 

прокуратура-Оряхово. Не е 

приключила проверката от 

РУП –гр. Оряхово. 

 

Писмо от Началника на 

РУП-Оряхово с  вх.№9400-

866/12/31.01.2012 г.  

Проверката е приключена на 

26.01.2012 г.  и  е изпратена  на 

Районна прокуратура-Оряхово 

с мнение за образуване на  

досъдебно производство. 

Установени данни за 

извършено престъпление от 

/ОХ/ общ характер. 

 

Писмо  вх.№ 9400-

866/14/17.09.2012 от Районна 

прокуратура-Оряхово  



ОТКАЗ за образуване на 

досъдебно производство и 

прекратяване на преписката  

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

Сигналът е приключен. 

02.05.2012 г. Вх. № 0300-

14/02.05.2012 г. 

чрез Отдел 

„Приемна“ при 

администрацията 

на МС-София 

 

Сигнал с твърдения за 

злоупотреба със слъжебно 

положение от бившия Кмет 

на Община Криводол в 

мандат 2007 г. - 2011 г. 

Сигналът е насочен на 07.05.2012 г.  към АДФИ-

София за преценка на съответствията на чл.4 от 

ППЗДФИ с мнение за възлагане на финансова 

инспекция в Община Криводол  с копие до Отдел 

„Приемна“ при МС и подателя на сигнала. 

Писмо с вх.№0300-

14(3)/25.07.2012 от Директора 

на АДФИ-София с копие до 

МС и подателя на сигнала 

Сигналът е приключен 

06.06.2012 постъпил по 

електронна поща 

на 03.06.2012  г., 

вх. № 9400-

155/4/04.06.2012 г. 

Сигнал срещу Петър 

Цветковски Кмет на 

община Борован мандат 

2007-2011,  с твърдения за 

злоупотреби, 

 чрез отклоняване на 

средства от реализирани 

проекти на територията на 

общината. 

Сигналът е идентичен с постъпил такъв на 

18.05.2010 г. по електронна поща. /С писмо вх. № 

9400-155-(2)/21.06.2010 г. Окр. Прокуратура 

Враца предоставя Постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство и 

прекратяване на преписка № 1287/2010 г. по 

описа на прокуратурата. С писмо вх. № 9400-

155-/3/ от 08.07.2010 г. ОД на МВР- Враца 

информира, че след проверка на 

Сектор„Икономическа полиция„ не са 

установени данни за извършени престъпления от 

общ характер/. 

  С писмо изх. №9400-155(5)/07.06.2012 г. е 

отговорено на подателя на сигнала по електронна 

поща. 

  Приключен в Областна администрация-Враца. 

Сигналът е приключен 

15.08.2013 електронна поща 

на 13.08.2013  г., 

вх. № 9400-

411/15.08.2013 г 

Сигнал с твърдения за 

злоупотреби срещу 

Директора на 

 ТД „Държавен резерв“–

гр.Враца  

Съгналът е  разгледан  от Комисия създадена със 

Заповед №РД-18-КАК35/16.08.2013 г.  на 

Областния управител на Област Враца  в 

изпълнение на ПМС 111 на МС. 

 Протокол на Комисията от 20.08.2013 г.  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 112 от АПК, 

сигнала е изпратен с придружително писмо 

№9400-411/1/21.08.2013 на Директора на ОД на 

МВР-Враца за предприемане на действия по 

проверка на твърденията и за произнасяне, като 

компетентен орган да решава поставените в 

сигнала въпроси.  С писмо № 9400-

411/2/21.08.2013сигналът е насочен към  

Председателя на ДА „ДР ВВЗ“ към Министерски 

съвет, с мнение за възлагане на комплексна 

 

04.10.2013 г. – Писмо от Емил 

Колев – Председател на ДА 

„ДРВВЗ“ към МС-София , 

Решение 5107/02.10.2013 г.  

 

10.03.2014 г. – Писмо от 

Районна прокуратура-Враца. 

Постановление за отказ да 

бъде образувано НП. 

 

Сигналът е приключен. 

 

 



проверка в ТД „ДР“ – Враца с копие до подателя 

на сигнала по електронна поща. 

Сигналът е описан във водения от Комисията  

Регистър и в Регистър „Антикорупция“ 

10.10.2013 г. По телефон  за 

сигнали , вх. 0600-

98/10.10.2013 г. 

Сигнал срещу Кмета на 

Община Борован с 

твърдения за злоупотреба 

със служебно положение.  

 

Докладна записка до Областния управител, 

 съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Обща 

процедура “Антикорупция“. 

Заповед РД-18 КАК 44/17.10.2013 на Областния 

управител за Комисия, проверка по Сигнала на 

място на 30.10.2013 г. в Община Борован. 

Доклад 29.10.2013 г. Заповед РД-18-КАК-47 от 

30.10.2013. – отменя Заповед РД-18-КАК 

44/17.10.2013.  

 

  Сигналът е приключен, на 

основание чл.111, ал. 4 от АПК  

20.06.2014  Писмо вх. 0300-

15/20.06.2014  

чрез Отдел 

„Приемна“ на МС 

Сигнал срещу Кмета на 

Обшина Хайредин 

С писмо изх. 0300-15/1/ от 24.06.2014 г. сигналът 

е предоставен на Окръжна прокуратура –Враца с 

копие до  Отдел “Приемна“ на Министерски 

съвет и подателя на сигнала. 

Сигналът е приключен 

02.12.2014 Писмо Вх. 0300-

32  чрез Отдел 

„Приемна“ на МС 

Сигнал срещу 

ръководството на 

Общински пазари ЕООД 

Враца 

С Писмо изх. 0300-32/1/ 04.12.2014 е изискана 

административна проверка от Кмета на Община 

Враца с  писмено уведомление до 

заинтересованите страни за резултата. 

 

Писмо 0300-32/2/ 07.01.2015 от 

Кмета на Община Враца.  

Сигналът е приключен. 

18.11.2014 Писмо по е-поща 

Вх. 9400-

571/18.11.2014 и 

Вх. 9400-

571/5/19.01.2015  

Сигнал срещу Директорът 

на Прогимназия „ Кл. 

Охридски“ – Б.Слатина с 

твърдения за злоупотреба 

със служебно положение. 

С Писмо изх. 9400-571/1/19.11.2014 г. е изпратен 

сигнала до РИО на МОН, ОД МВР и Община 

Бяла Слатина за проверка и писмено уведомление 

до  заинтересованите страни  за резултата от 

проверката. 

Писмо с Вх. 9400-

571/2/18.12.2014 г. от РИО на 

МОН. 

Писмо с Вх. 9400-

571/3/07.01.2015 г. от Кмета на 

община Б. Слатина 

Писмо с Их. 9400-571/4/ 

13.01.2015 до ОД на МВР-

Враца /напомнително/. 

Писмо Вх. 9400-

571/6/24.01.2015 от Директора 

на ОД МВР-Враца, преписка в 

Районна прокуратура-Бяла 

Слатина срещу Директора на  

Прогимназия „Кл. Охридски“ 

под номер 1847/2014 г.  



 
 
 
Забележка:   
 

               Предприетите административни действия по постъпващите в Областна администрация-Враца сигнали са в 
съответствие  с разпоредбите на Обща процедура  „Антикорупция“ 
 

         Анонимността на подателите на сигналите е запазена, с оглед разпоредбите на Обща процедура 
«Антикорупция». 
         На основание чл.111, ал.4 от АПК не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по 
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. 
 
         При позоваване на публикуваната  информация, апелираме за честна употреба и съобщаване на източника 
– Регистър „Антикорупция“ на Областна администрация – Враца 
 
  

13.12.2014 Писмо Вх. 9400-

406/2/13.12.2014 г. 

чрез Т. Младенов 

съветник към 

полит. Кабинет на 

Министър-

председателят 

Сигнал срещу Кмета и 

длъжностни лица от 

Община Борован 

С Писмо изх.9400-406/3/ 17.12.2014 г. е изискана  

проверка от КПУКИ, АДФИ, БЧК, като 

компетентни институции, с писмено уведомление 

до всички заинтересовани страни. 

 

21.01.2015 Писмо Вх. 94 00-

406 /4/ чрез 

началник на 

кабинета на Зам.-

министър 

председателя по 

коалиционната 

политика и 

държавна 

администрация 

Сигнал срещу кмета на 

Борован и длъжностни 

лица 

С писмо изх. 9400-406/5/21.01.2015 г. сигналът е 

изпратен по компетентност на АДФИ с мнение за 

проверка и писмено уведомление в законовия 

срок за резултата до заинтересованите страни. 

 

05.02.2015 Писмо Вх. 

№0500-3-

/8/05.02.2015 г. 

чрез Отдел 

„Приемна“ 

Министерски 

съвет 

Сигнал срещу кметския 

наместник на с. Бързина, 

Община Хайредин 

С писмо изх.0500-3/9/09.02.2015г.  сигналът е 

изпратен по компетентност на ОД на МВР и 

Кмета на Община Хайредин, с мнение за 

проверка и писмено уведомление в законовия 

срок за резултата до заинтересованите страни. 

писмо Вх.0500-3/10/17.02.2015  

от Кмета на Община Хайредин 

до заинтересованите лица по 

сигнала. Извършена проерка. 

Неоснователни твърдения.  

 

 

  


