
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

Препис извлечение  

от Протокол 

от заседание, проведено  

на 2 юли 2008 г. 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Възлага на Областен управител на област Велико Търново да изготви 

отговор на постъпилия сигнал, вх.№94ВВ-10/09.06.2008 г. от Веселина 

Тодорова Николова от град Павликени, че от изложеното в него не се 

съдържат данни, факти и обстоятелства на наличие на корупция. 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

1.Приема Отчет за дейността на Общински съвет за противодействие 

на корупцията - Елена през 2007 г., за сведение. 

2.Кметовете на общини от област Велико Търново, да бъдат 

запознати с дейността на Общински съвет за противодействие на 

корупцията - Елена. Да бъде препоръчано на кметовете на общини да 

създадат Общински съвети за противодействие и превенция на корупцията 

с широкото участие на неправителствени организации. 

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

Приема Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно 

управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2008 г., за 

сведение. 

 

РЕШЕНИЕ №4 

 

В срок до 30 септември 2008 г. да бъде свикано Общо събрание на 

учредителите на Областен обществен съвет за противодействие на 

корупцията в област с административен център Велико Търново при 

следния дневен ред: 

1.Отчет за дейността на Обществения съвет за периода юли 2006 – 

юли 2008 г. 

2.Попълване и актуализиране състава на Областен обществен съвет 

за противодействие на корупцията в област с административен център 

Велико Търново. 

 



 

РЕШЕНИЕ №5 

 

Възлага на Областен управител на област с административен център 

Велико Търново, като председател на Областен обществен съвет за 

противодействие и превенция на корупцията да покани на следващо 

заседание на съвета представител на Апелативен съд Велико Търново, 

който да запознае членовете на съвета с резултатите от проверката на 

Инспектората към ВСС за уличени в нарушение на закона съдии и адвокат 

от Горна Оряховица. 

 

РЕШЕНИЕ №6 

 

Да се проведе работна среща с представители на „Коалиция 2000” и 

„Прозрачност без граници”, които да представят своя опит в областта на 

противодействието и превенцията на корупцията. 

 


