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Препис от протокол 

 

 заседание на Консултативния съвет към Председателя на Областен обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията, 20.01.2022 г., 14,00 часа 

 

Днес, 20 януари 2022 г. в Областна администрация – Враца се проведе 

присъствено заседание на Консултативния съвет към Председателя на ООСППК-област 

Враца, при спазването на действащите противоепидемични КОВИД мерки в страната и 

област Враца.  

На заседанието присъстват представители на съдебната власт, правоохранителните 

органи и Областна администрация – Враца.  

Заседанието е закрито за представители на печатни и електронни медии.  

Има необходимия кворум и заседанието може да бъде проведено и да взема решения.  

Г-н Стефан Красимиров-областен управител на област Враца откри заседанието, което 

протече при следния дневен ред:  

1. Обсъждане и приемане на проект на План за действие 2022 г.  

2. Разни. 

      Дневният ред беше приет от присъстващите.  

 

       По т.1:  

       Г-н Красимир Стефанов: В стегнат порядък предлагам да премине това заседание, 

като обсъдим антикорупционни мерки и приемем проекта на План за действие 2022 и 

насрочим заседание през м. февруари 2022 г. на Областния обществен съвет за превенция 

и противодействие на корупцията област Враца, на който да бъде подложен на 

обсъждане и приет окончателния вариант на Плана за действие 2022 г.  След 2021 - 

Годината на избори, започваме нов етап, на интензивна работа и изпълнение на 

управленската правителствена програма. В епидемична обстановка сме, процеса на 

ваксиниране върви по заложените от правителството срокове. Динамиката на процеса ни 

задължава да сме отговорни, изпълнителни в спазването на всички медицински указания, 

изтъкна областния управител. 

       Г-н Стефан Красимиров: Към днешна дата не са постъпили писмени предложения за 

антикорупционни мерки и инициативи за включване в Плана за действие 2022 на Съвета. 

Областните обществени съвети по превенция и противодействие на корупцията имат 

своето място в  Националната стратегия за превенция и противодействието на 

корупцията  2021 -2027 г. и Пътна карта с разписани дейности за изпълнение по 

стратегията. Тя е публикувана на сайта на Областна администрация Враца, може да бъде 

допълвана и изменяна от Правителството, като за всяка промяна ще бъдете информирани 

своевременно. Областните антикорупционни съвети, са обществен орган, на който се 

възлагат, според Националната стратегия, съгласувателни и информационни функции. В 

това число и продължаването на практиката с информационни и образователни 

кампании по темата Антикорупция.  

     За нас, като обществен съвет, както и другите действащи областни съвети, 

междуинституционалното добро взаимодействие винаги е било водещо, тъй като от него 

произлизат добри управленски практики и решения. Нулевата корупция и нетърпимост 

към корупционни практики, ще бъде в основата на дейността на Съвета и това ще 

продължи през целия управленски мандат. Г-н Стефан Красимиров акцентира върху 

нулевата корупция и нетърпимостта към корупционни практики. Той заяви, че 

корупцията може да бъде овладяна, тъй като съществува политическа воля и 

решителност за това. За постигането на тази цел обаче са необходими общите усилия 

на  законодателна, изпълнителна и съдебна власт, на органите на местно 
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самоуправление, на бизнеса и гражданското общество. „Ще бъда безкомпромисен, ако 

констатирам случаи на корупция в администрацията“, заяви областният управител.  

Давам думата на Секретаря на Съвета, да Ви запознае с проекта на План 2022 , мерките 

и индикаторите на въздействие.  

Любомир Маринков – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна 

администрация – Враца и Секретар на Съвета, представи мерките, сроковете за тяхното 

изпълнение, отговорната институция, която ги изпълнява, индикаторите за оценка на 

изпълнението им и очакваното въздействие от всяка една антикорупционна мярка.  

Г-н Стефан Красимиров : Колеги, имате думата за предложения, по така представения 

Проект на План за действие. 

След дискусия, г-н Красимиров: Предлагам да гласуваме проект на Плана  и 

определим дата, за заседание на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията. Проектът на План за действие 2022 беше приет от 

присъстващите членове на Съвета. 

Г-н Стефан Красимиров : Предлагам дата 24 февруари 2022 г. от 11,00 часа за 

провеждане на заседанието. Предложението беше прието.  

 

              По т.2. Разни:  

              Г-н Стефан Красимиров: Представи своите приоритети в работата си като 

областен управител, като отбеляза, че ще работи в посока на по-добро 

междуинституционално взаимодействие, по-добра координация с ръководителите на 

териториалните звена и местната власт, откритост и прозрачност в работата на 

администрацията, което е  залог за нулева корупция и спазване на върховенството на 

закона.  

 

 

 

Протоколирал: /п/ 

Любомир Маринков  

Секретар на КС към Председателя на ООСППК-област Враца  

 

 

20.01.2022 г. 

Гр. Враца  

 

 

 

 

 

 


