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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
Днес, 30 март 2021 г. се проведе неприсъствено редовно заседание на 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област 

Търговище.  

Заседанието се проведе неприсъствено, поради усложнената епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на 

страната и на основание чл. 6а от Закона за мерките и действията  по врме на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г., и за преодоляване на последиците (Загл. Доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила 

от 14.05.2020 г.).  

Повода за заседанието е мое писмо-покана изх. №ОКД-12-1-17/19.03.2021 г. 

с искане за съгласуване на предложените проекти на решения и проекти на 

документи, касаещи редовното за 2021 г. заседание на ООСППК – област Търговище. 

В срок членовете на ООСППК – област Търговище са изразили своето 

единодушно съгласие по предложените проекто-решения в писма, както следва: вх. 

№ОКД-12-1-18/22.03.2021 г. от Началника на РУО – Търговище; вх. №ОКД-12-1-

19/23.03.2021 г. от Заместник Кмета на община Омуртаг; вх. №ОКД-12-1-

20/23.03.2021 г. от Директора на РДСП – Търговище; вх. №ОКД-12-1-21/23.03.2021 

г. от За Директора на ОДБХ – Търговище; вх. №ОКД-12-1-22/23.03.2021 г. от 

Заместник- Директора на РЗИ –Търговище; вх. №ОКД-12-1-23/23.03.2021 г. от 

Директора на ОД „Земеделие“ – Търговище; вх. №ОКД-12-1-24/23.03.2021 г. от 

Директора на ТД Варна офис – Търговище при НАП; вх. №ОКД-12-1-25/24.03.2021 г. 

от Директора на ОДМВР – Търговище; вх. №ОКД-12-1-26/24.03.2021 г. от Началника 

на Митническо бюро – Търговище; вх. №ОКД-12-1-27/25.03.2021 г. от Директора на 

ОД на ДФ „Земеделие“ – Търговище; вх. №ОКД-12-1-28/25.03.2021 г. от Кмета на 

община Опака; вх. №ОКД-12-1-29/29.03.2021 г. от Кмета на община Антоново; вх. 

№ОКД-12-1-30/29.03.2021 г. от Директора на дирекция „Инспекция по труда“ гр. 

Търговище; вх. №ОКД-12-1-31/29.03.2021 г. от Вр.и.д. Началник на РДНСК – 

Търговище; и 4 бр. декларации за съгласие от служители на администрацията, 

членове на Съвета.  

В резултат на проведеното неприсъствено гласуване, членовете на ООСППК – 

област Търговище приемат с 18 гласа „ЗА“ 
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РЕШЕНИЕ №1 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – 

област Търговище приема Отчетен доклад за дейността на ООСППК – област 

Търговище за 2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ №2 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – 

област Търговище приема Програма за дейността на  Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията – област  Търговище през 2021 г. 

 
 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П. / 

  ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ 

 

 

       СЕКРЕТАР: / П. / 

                             ТАТЯНА ТОДОРОВА 

 


