ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И
ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ОБЛАСТ РУСЕ

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Областния 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 – 10 февруари 2015 г.
Дневен ред:
1. Индикативна годишна работна програма на ООСПГН през 2015.
Докладва: г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на ООСПГН
2. Доклад от проведените анкетни проучвания за състоянието, функционалността и
достатъчността на детските площадки в област Русе
Докладва: г-жа Моника Карагенова – стажант в Областна администрация
Русе
3. Информация за резултатите от проведена Национална кампания „2014 г. –
Година на правата на детето” за осигуряване на безопасна среда за живот и
развитие на децата в област Русе.
Докладва: Десислава Пенчева – Старши експерт в отдел „Административен
контрол и регионално развитие” в Областна администрация Русе
4. Разни.
Докладват: Членовете на Комисията
СЕМИНАР – 10 април 2015 г.
ОБЩИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА И ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ,
НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕЦА, ПОДРАСТВАЩИ И МЛАДЕЖИ – ПРОБЛЕМНИ
ОБЛАСТИ И КОНЦЕПЦИЯ
ПРОГРАМА:
9.00 – 9.30 Здравна политика – дефиниране, общи аспекти и концепция – лекция
9.30 – 9.45 Поведенчески фактори на риска сред ученици на възраст 13-19 г. в
област Русе - презентация
9.45 – 10.00 Проблемни области на здравните услуги, насочени към деца,
подрастващи и младежи – лекция
10.00 - 10.15 Кафе-пауза
10.15 - 10.45 Практическо занятие
10.45 – 11.15 Организационно поведение и водене на спор – лекция
11.15 – 11.45 Практическо занятие

11.45 – 12.00 Закриване на курса и връчване на сертификати за участие
Лектор: Д-р Никола Събев - Заместник директор на РЗИ-Русе
II. Второ заседание – 08 септември 2015 г.
Дневен ред:
1. Доклад от проведените анкетни проучвания през 2015 г.
Докладва: г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на ООСПГН
2. Предложения за теми и дати на заседанията, които да бъдат включени в
индикативната годишна програма на съвета за 2016 г.
Докладват: Членовете на Комисията
3. Разни.
Докладват: Членовете на Комисията

