ГОДИШНА ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ГРАЖДАНСКО
НАБЛЮДЕНИЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение в област
Русе е консултативен орган към Областния управител на област Русе за сътрудничество
при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от
Областния управител на област Русе за развитие и провеждане на публичните политики в
полза на българските граждани при спазване на принципите на публичност и прозрачност.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СЪВЕТА:
Общественият съвет е създаден с идеята за по-близка координация на общностите с
местните и регионални власти. Той е ключов партньор на регионалните и местни власти с
цел максимално увеличаване на ползите за местните хора и техните общности. Съветът
приема позиции, инициативи, изработва становища и препоръки по ключови
стратегически проблеми и въпроси, свързани с цялостното развитие на област Русе.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА СЪВЕТА:
1. Създаване на условия за активен диалог по общественозначими за област Русе теми
и проблеми, както и възможности за тяхното бързо и сигурно решаване;
2. Подобряване на достъпа до услуги и информация за дейността на администрацията;
3. Включване на местната общност при вземане на решения от обществен интерес;
4. Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса;
5. Намаляване на предпоставките за корупция.
ПРИОРИТЕТИ:
− Ефективното сътрудничество между Областен управител на област Русе, Областна
администрация на област Русе, общинските администрации на територията на областта,
гражданите и гражданските организации изразяващо се в: обмен за информация;
координация на дейностите свързани с развитието на област Русе;
− Създаване на условия за благоприятен обществен климат за развитие в областта, в
това число подобряване нивото на обществена информираност;
− Активно участие на гражданското общество във формиране на общественото
мнение.
МЕРКИ:
− Организиране на обществени мероприятия, относно подобряването на
административното обслужване и предоставянето на административни услуги;
− Привличане на експерти от различните области на обществения живот в дейността
на Съвета;
− Ориентация към обществено значими проблеми, касаещи развитието на бъдещите
поколения;

− Активен диалог и взаимодействие между гражданите и институциите, както и
между самите институции;
− Организиране на мероприятия, насочени към спазване на принципите на
публичност и прозрачност.
ЗАСЕДАНИЯ И ИНДИКАТИВНИ ТЕМИ:
I. Първо заседание – 29 януари 2016 г., 11 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
Дневен ред:
1. Годишна индикативна работна програма на ООСПГН през 2016 г.
Докладва: г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на ООСПГН
2. Доклад от проведените анкетни проучвания за съответствието между учебните
програми в средните и висшите училища и потребностите на бизнеса в област Русе
Докладва: г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на ООСПГН
3. Доклад „201 организации говорят за европейските фондове в България“
Докладва: Представител от Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на
Европейският съюз
4. Разни.
Докладват: Членовете на Комисията
II. Второ заседание – 27 октомври 2016 г., 11 часа в Зала 1 на Областна
администрация - Русе
Дневен ред:
1. Представяне на резултатите от проведеното годишно сравнително изследване
„Индекс на местната система за прозрачност – 2015 г.“
Докладва: представител на Асоциацията „Прозрачност без граници“
2. Нова епизотия на Бруцелозата по преживните животни в България през 2015 г.
Докладва: д-р Атанас Атанасов – началник отдел ЗЖ при ОДБХ гр. Русе
3. Предложения за теми и дати на заседанията, които да бъдат включени в
индикативната годишна програма на съвета за 2017 г.
Докладват: Членовете на Комисията
4. Разни.
Докладват: Членовете на Комисията
III. Други дейности
1. Проучване по предложения на членовете на Съвета
2. Съвместна дейност на ООСПГН с други областни комисии и съвети

