РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
От проведено редовно (онлайн) заседание на
Областният обществен съвет за противодействие на корупцията

Днес 21.12.2020 г. (понеделник) от 13:30 ч. в Заседателна зала „Струма” се проведе
редовно (онлайн) заседание на Областния обществен съвет за противодействие на
корупцията чрез онлайн платформата за видеоконферентни разговори - “Cisko webex”.
В онлайн заседанието взеха участие:
1. Иво Иванов – зам. областен управител
2. Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС;
3. Венеция Огнянова – старши юрисконсулт и секретар на Съвета;
4. Цветелина Панова – началник-отдел „Управление при ОМП и сигурност“ към община
Перник;
5. Иван Борисов – Община Брезник;
6. Райна Драганова – директор на дирекция „Финансови дейности и адмнистративно
правно обслужване“ към Община Трън;
7. Васил Станимиров – кмет на Община Ковачевци;
8. Димитър Боянов – Община Земен;
9. Десислав Аспарухов – зам. председател на Общински съвет – Перник;
10. Стефан Маринов – председател на Общински съвет – Земен;
11. Маринела Стоева – младши съдия към Окръжен съд – Перник;
12. Кирил Иванов - началник на сектор "Противодействие на икономическата
престъпност" при ОДМВР – Перник;
13. Красимир Костадинов – директор на ТД „Национална сигурност“ – Перник;
14. Румен Давидков – директор на офис Перник към ТД на НАП – София;
15. Ели Богданова – ОС „Изпълнение на наказанията“ – Перник;

16. Таня Бегова – КРИБ – Перник;
17. Габриела Заркова – Фондация П.У.Л.С.
С оглед на броя присъстващи, Съвета има необходимия кворум, което позволява
заседанието да се проведе и счита за редовно.
Заседанието бе открито и проведено чрез онлайн платформата за видеоконферентни
разговори - “Cisko webex” от г-н Иво Иванов – Заместник председател на Областния
обществен съвет за противодействие на корупцията. Същият поздрави всички членове и
ги запозна с дневния ред, чийто акцент е представяне и гласуване на нов Правилник за
устройството и дейността на Съвета. Г-н Иванов даде думата на г-жа Михайлова.
Г-жа Мариана Михайлова запозна членовете на Съвета с направените актуални
промени в Правилника, касаещи неговите основни функции и правомощия, както и
съдаването на възможност Съвета да заседава дистанционно.
Г-н Иванов предложи промените да бъдат гласувани. Същите бяха приети единодушно,
няма против и въздържали се.
Г-н Иванов попита членовете на Съвета имат ли въпроси за разглеждане. След като
такива не бяха поставени, той закри заседанието, като пожела много здраве на всички
участници и на техните семейства и светли празници!

Съгласувал: по електронна поща
М. Михайлова
Директор на Дирекция АПОФУС
Изготвил:
В. Огнянова – старши юрисконсулт и секретар на ООСПК
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