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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА
КООРДИНАЦИОННИЯ ЕКИП НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И БОРБА С КОРУПЦИЯТА
ЛОВЕЧ
Днес, 8 септември, в Областна администрация Ловеч се проведе поредното
заседание на координационния екип на Областния обществен съвет за превенция
на престъпността и борба с корупцията. То бе ръководено от зам.-областния
управител и председател на съвета Сашо Данков. На него присъстваха 10 от общо
11-членния състав – представителите на общините, на Окръжния съд, на ОД на
МВР и на Областна администрация. /Неразделна част от настоящия протокол е
списъкът на участниците в днешното заседание/.
Непосредствено преди откриването на заседанието бе отворена и пощенската
кутия за сигнали, поставена пред входа на „Български пощи” в Ловеч, в която не
бяха постъпили никакви писма.
Координационният екип разгледа 4 постъпили сигнала:
- един на телефон 600 186
- един чрез електронната поща на ООСППБК
- два, постъпили с пощата на Областна администрация
Два от сигналите бяха анонимни, поради което не бяха коментирани на
заседанието, тъй като е взето решение на общото събрание на обществения съвет за
неразглеждане на анонимни сигнали. Другите два сигнала, получени от жители на
община Троян, ще получат до дни компетентен отговор. Единият от сигналите е
свързан с нарушение на трудовото право в мебелна фирма. По време на
заседанието се отчете положителната роля на ООСППБК с намесата му в
разрешаване на казус, разгледан като сигнал на предишно заседание. Той бе
подаден от Данчо Заверджиев от Ловеч и касаеше неправомерно ползване на
общински имот в центъра на града. След работата си ООСППБК получи
уверението на община Ловеч, че имотът ще бъде освободен.

Координационният екип взе решение за свикване през октомври на
разширения състав на ООСППБК за обсъждане на възможности за превенция на
престъпността, в частност на детската, в началото на новата учебна година.
Информация и снимки от днешното заседание бе подадена на медиите.
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