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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

Днес 26 март 2019 г. от 10:30 часа в пресцентъра на Областна администрация 

– Търговище се проведе редовното заседание на Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията в област Търговище. На заседанието 

присъстваха повече от ½ от членовете /17 от общо 26 членове/ на Съвета, посочени 

в присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол. 

Налице беше необходимият кворум за провеждане на редовното заседанието.  

Заседанието бе председателствено от г-н Панайот Димитров – Заместник 

областен управител на област Търговище и Заместник-председател на ООСППК - 

област Търговище, който откри заседанието на съвета.  

Преди пристъпване към дневния ред на заседанието г-н Димитров приветства 

присъстващите на първото за тази година заседание на Областния обществен съвет 

за превенция и противодействие на корупцията Търговище, като пожела на 

членовете на Съвета, усилията им, да продължават да бъдат все така насочени към 

осъществяване на пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата от 

структурите политика за борба с корупцията  на територията на областта, чрез 

взаимодействието между институциите, неправителствения сектор и средствата за 

масово осведомяване.  

След това г-н Димитров предложи и единодушно беше приет с 17 гласа «ЗА», 

следния предварително изпратен с писмо-покана изх. №ОКД-12-1-29/18.03.2019 г. 

дневен ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Обсъждане и приемане на Отчетен доклад за дейността на ООСППК – 

област Търговище за 2018 г. 

2. Обсъждане и приемане на Програма за дейността на ООСППК - област 

Търговище през 2019 г. 

3. Разни.  

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище и 

Заместник-председател на ООСППК - област Търговище, даде думата на г-жа Татяна 

Тодорова – секретар на Съвета да направи кратко резюме на изготвения проект на 

Отчетен доклад за дейността на ООСППК – област Търговище за 2018 г.  

След представянето на отчета г-н Димитров, даде думата на присъстващите 

членове за предложения за изменения и допълнения към предварително изпратения 

с поканата проект на Отчетен доклад за дейността на ООСППК – област Търговище 

за 2018 г.  

След проведено гласуване по предложения Отчет, с 17 гласа „ЗА” от 

присъстващите членове, Съвета прие следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ №1 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – 

област Търговище приема Отчетен доклад за дейността на ООСППК – област 

Търговище за 2018 г. 
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По т. 2 от дневния ред: 

Г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище и 

Заместник-председател на ООСППК - област Търговище, даде думата на секретаря 

на Съвета да направи кратко резюме на изготвения проект на Програмата за 

дейността на ООСППК - област Търговище през 2019 г. 

След представянето г-н Димитров даде думата на присъстващите членове за 

предложения за изменения или допълнения към предварително изпратения с 

поканата проект на Програма за дейността на ООСППК - област Търговище през  

2019 г. 

След проведено гласуване по предложената Програма, с пълно мнозинство от 

присъстващите членове, Съвета прие следното решение: 

 

 

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 2019 г. 
 

По т. 3 от дневния ред: 

Г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище и 

Заместник-председател на ООСППК - област Търговище, даде думата на членовете за 

предложения и питания, във връзка с работата на Съвета. 

Присъстващите членове не отправиха такива запитвания.  

 

След изчерпване на дневния ред, в 10:55 ч. г-н Панайот Димитров закри 

заседанието на Съвета. 
 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:         / П. / 

  ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ 

 

 

       СЕКРЕТАР:              / П. / 

                             ТАТЯНА ТОДОРОВА 

 


