ПРОТОКОЛ
от заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в
Област Ловеч, проведено на 05.07.2016 г. от 10.30 часа в зала № 101 на Областна
администрация Ловеч
Днес, 05.07.2016 г. (вторник) от 10.30 часа в зала 101 на Областна администрация
Ловеч, се проведе разширено заседание на Областния обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията в Област Ловеч, свикано с писма изх. №№ РД-03-349, РД-03350 и РД-03-351 от 23.06.2016 г. Съставът на Съвета е актуализиран съгласно Заповед № РД07-4 от 14.01.2016 г.
На заседанието присъстваха: г-жа Ирина Митева – областен управител на област Ловеч и
председател на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в
Област Ловеч, г-жа Анна Александрова – народен представител в 43-то Народно събрание,
член на Комисията по правни въпроси и член на Комисията за борба с корупцията, конфликт
на интереси и парламентарна етика, г-жа Петя Николова – експерт в Агенцията по
обществените поръчки, г-жа Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч, г-н Иван Грънчаров
– кмет на община Луковит, г-жа Камелия Василева – секретар на община Луковит, г-жа
Цветелина Стоянова – секретар на община Тетевен, г-жа Галина Донова – финансов
контрольор в община Тетевен, г-жа Пламена Димитрова – главен специалист „Обществени
поръчки“ в община Троян, г-жа Камелия Вълчанова – началник-отдел в община Угърчин, г-жа
Мирослава Ангелова – директор на Дирекция ‚Инспекция по труда“ – Ловеч, г-н Бойко Баев –
старши юрисконсулт в РДСП – Ловеч, Виктор Стойчев – директор на ТД на НАП - В. Търново
– Офис Ловеч, г-жа Радка Игнева – Държавен финансов инспектор, АДФИ – София, ИРМ –
Ловеч, г-жа Поля Христова – началник-отдел в ДРСЗ – Ловеч, г-н Кирил Петров – Окръжна
прокуратура – Ловеч, г-жа Магдалена Станчевска – Ловешки окръжен съд, г-жа Мая
Димитрова – юрисконсулт на РИО-Ловеч, Валентина Недялкова – адвокат, Ваня Събчева –
директор дирекция АПОФУС, ОА Ловеч и г-жа Ваня Иванова – главен юрисконсулт в ОА
Ловеч съгласно приложения присъствен лист.
За водене на протокола беше избрана г-жа Деница Мончева – младши експерт в дирекция
АПОФУС, ОА Ловеч.
При направена проверка се установи, че е налице необходимия кворум за провеждане на
заседанието.
Г-жа Митева приветства присъстващите с добре дошли и откри заседанието.
Председателят предложи следния проект на дневен ред:
1. Запознаване с новоприетия Закон за обществените поръчки – инструмент за
превенция на корупцията в обществения сектор;
2. Други.
Не бяха направени предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред, поради
което дневният ред беше приет единодушно.
Г-жа Митева предложи да се премине към т. 1 от дневния ред и даде думата на г-жа
Александрова да запознае присъстващите с новоприетия Закон за обществените поръчки.
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Г-жа Александрова благодари на областния управител за отправената покана, след което
представи в детайли новоприетия Закон за обществените поръчки.
След представяне на Закона за обществените поръчки, г-жа Митева даде думата на г-жа
Николова, която постави някои акценти по отношение на новоприетия закон.
След двете презентации се проведе дискусия по темата. В хода на дискусията бяха зададени
много въпроси от участниците в заседанието, които получиха изчерпателен отговор.
По т. 2 от дневния ред не постъпиха други предложения, мнения и коментари.
Г-жа Митева напомни, че информация за днешното заседание ще бъде публикувана на
интернет страницата на Областна администрация Ловеч и ще бъде предоставена на медиите.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят благодари на присъстващите за участието и
закри заседанието.

Председател:
ИРИНА МИТЕВА
Областен управител
на област Ловеч

Секретар:
ВАНЯ СЪБЧЕВА
Директор на дирекция АПОФУС

Протоколирал:
ДЕНИЦА МОНЧЕВА
Младши експерт в дирекция АПОФУС
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