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ОБОБЩЕН ДОКЛАД 
за  

постъпилите сигнали за корупция в общините в област Благоевград и 

териториалните звена на изпълнителната и съдебна власт за периода 2015 – април 

2016 г. 

 

 

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – 

Благоевград ежегодно организира събиране, обобщаване и оповестяване на информация 

относно постъпили сигнали за корупция в общините в област Благоевград, 

териториалните структури на съдебната и централна изпълнителна власт и в 

институциите и организациите, членуващи в Съвета. 

В тази връзка са изпратени писма до всички 14 общини  на територията на 

областта и до 34 институции с искане на информация относно получени сигнали за 

корупция, разпоредени проверки и предприети антикорупционни мерки. 

В резултат на това, са получени отговори от 31 от институциите и 13 от общините. 

В писмата е посочена подробна информация относно антикорупционната политика, 

която провеждат съответните институции.  

След обобщаването на получената информация става ясно, че в 13-те общините в 

област Благоевград няма получени сигнали за корупция за периода 2015 г. – април 2016 

г. В общините Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич, Разлог, Сандански, 

Сатовча, Симитли, Струмяни и Якоруда има определени длъжностни лица, отговарящи 

за превенцията и противодействието на корупцията.  

За получени сигнали за корупция докладват няколко институции: 

В ОД на МВР Благоевград, през 2015 година са постъпили 4 бр. жалби от 

граждани, касаещи корупция сред служители на МВР, като са извършени 2 бр. 

дисциплинарни проверки срещу служители на ОД на МВР, с окраска – корупция. 

В Регионална дирекция по горите – Благоевград са получени 8 бр. жалби и 

сигнали за нарушения на Закона за горите, като от тях няма сигнали за корупционни 

практики. 

За няколко постъпили сигнали за корупционни практики информира и 

Югозападно държавно предприятие. Сигналите са за извършени корупционни 

практики  от страна на служители на Териториално поделение „Държавно горско 

стопанство „Земен“, Териториално поделение „Държавно горско стопанство 
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„Струмяни“,  Териториално поделение „Държавно горско стопанство „Петрич“ и ,  

Териториално поделение „Държавно горско стопанство „Якоруда“. За всички подадени 

сигнали да извършени надлежни проверки и са сезирани съответните Регионални 

дирекции и Районни прокуратури. 

Съгласно получените доклади, в Регионална инспекция по околната среда и 

водите - Благоевград също са получени 3 броя сигнали. Два от сигналите са анонимни, 

постъпили по електронната поща, по които съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от 

Административнопроцесуалния кодекс, не е образувано производство. Подателите са 

информирани на съответните електронни пощи, че сигналът ще бъде счетен за анонимен, 

в случай, че не се отстранят нередностите в него. В последствие констатираните 

нередности не са отстранени. Третият подаден сигнал е разгледан по съответния ред и с 

решение на директора на РИСВ – Благоевград, същият е отхвърлен като неоснователен. 

Един подаден сигнал има и в Дирекция „Национален парк Пирин“, постъпил 

по електронната поща за корупционни действия от страна на парковата охрана. След 

щателна проверка се установява, че твърденията са неоснователни, неясни и 

несъдържателни. 

За подадени 6 сигнала за корупция уведомява и изпълнителният директор на 

Държавен фонд „Земеделие“, като сигналите касаят Областна дирекция на ДФ 

„Земеделие“ – Благоевград. Извършени са проверки и по шестте сигнала, като при една 

от проверките е констатирано нарушение от страна на служител от Областната дирекция. 

Същият този служител е предложен за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90, 

ал. 1 от Закона за държавния служител. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ е 

разпоредил извършване на проверка на служителите от ОД на ДФ „Земеделие“ – 

Благоевград, извършвали административни проверки по мярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. При проверката са 

констатирани нарушения от страна на 4-ма служители. Същите са предложени за 

налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДСл, вследствие на 

което 2-ма служители са уволнени дисциплинарно, на 1 служител е наложено 

дисциплинарно наказание „порицание“ и 1 служител е освободен по взаимно съгласие. 

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията като 

орган, отговорен за провеждането на антикорупционна политика на територията на 

областта ще продължи да насърчава провеждането на антикорупционни кампании, да 

популяризира дейността си и да работи за повишаване качеството на взаимодействие 

между отговорните институции в процеса на създаване на антикорупционна среда . 

 

Юни 2016 г.  

 

 

 

 


