ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ №6/04.12.2015 г.
взето с Протокол №2/04.12.2015 г. от заседание на ОСППК – област Пазарджик,
проведено на 04.12.2015 г.
На основание чл.15, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на
Областния съвет по превенция и противодействие на корупцията – област Пазарджик,
ОСПППК реши :
Приема План за дейността на ОСППК – област Пазарджик за 2016 г.:
1. Анализ и проверка на декларации за конфликт на интереси и за имотно
състояние на държавните служители от териториални администрации
Срок: постоянен

Отговорник: Светлан Карталов

2. Организиране на областни комуникационни антикорупционни кампании.
Срок: постоянен

Отговорници: Светлан Карталов
Надежда Шомова,
Тодор Гроздев,
Мариана Бойрикова

3. Учредяване и връчване на годишни (включително материални - парични)
награди

на

разследващи

журналисти,

в

печатни

и

електронни

медии,

за

журналистически разследвания и публикации на тема корупция, нередности и измами,
засягащи финансови интереси на ЕС, злоупотреба с власт, търговия с влияние и др. ,
както и предоставяне на годишни награди на длъжностни лица и граждани, които са
подали сигнали и конкретна информация за корупция, довели до ефективни присъди
или санкции на уличените лица.
Срок: м.декември 2016 г.

Отговорници: Надежда Шомова,
Тодор Гроздев,
Мариана Бойрикова,
Таня Кузманова

4. Въвеждане на антикорупционното обучение като част от гражданското
образование. Провеждане на курсове за учители – обучение на обучители по
антикорупция и управление на интегритета.
Срок: м.септември

Отговорници: Светлан Карталов,
Марияна Гигова

5. Разработване и прилагане на планове за превенция и противодействие на
корупцията на съответните контролни органи.
Срок: постоянен

Отговорници:
Ръководители

на

ТЗ

с

контролни

функции
6. Увеличаване на капацитета на институциите за предварителен контрол на
обществени поръчки, в това число чрез развитие на системите за вътрешен контрол.
Срок: постоянен

Отговорници:
Ръководители

на

ТЗ

с

контролни

функции
7. Участие в Областна годишна научно-практическа конференция за местно
самоуправление

и

администрация

“Добро

управление

–

2015-2019”

(Панел

“Управление на интегритета”).
Срок: м.април 2016 г.

Отговорник: Светлан Карталов

8. Приемане на сигнали на определения горещ телефон за подаване на сигнали
за корупция с номер 089 704 81 6, съгласно утвърден Протокол.
Срок: постоянен

Отговорник: Таня Кузманова

9. Участие на упълномощен член от Областния съвет по превенция и
противодействие на корупцията в публичната част на търгове и конкурси, възлагани
по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти.
Срок: постоянен

Отговорници: Стефан Мирев,
Светлан Карталов
Петър Костов
Таня Кузманова
Ангел Стоев

10. Изискване на шестмесечни отчети за постъпили сигнали за корупция до
териториалните звена на изпълнителната власт и кметове на общини и предприетите
действия.
Срок: м.юли 2016 г.

Отговорник: Таня Кузманова

м.януари 2017 г.
11.Актуализиране на Списъка на длъжностните лица от териториалните
структури на Министерствата, Областна администрация и Общински администрации на
територията на област Пазарджик, отговарящи за превенция и противодействие на
корупцията.
Срок: м.март 2016 г.

Отговорник: Таня Кузманова

