ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА
НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА –РУСЕ ЗА 2012 г.

Съгласно Чл.18 от Вътрешните правила за организацията и дейността
на Съвета ежегодно неговия председател изготвя доклад за дейността на
съвета, който се обсъжда и приема на първото насрочено заседание през
следващата календарна година.
В тази връзка на кратко ще Ви информирам за това.
През 2012г. бяха проведени общо 4 заседания на Съвета. На първите от
тях както си спомняте се разшири състава на Съвета и се приеха Вътрешните
правила за организацията и дейността, Процедура за разглежданите на
сигнали подадени до Съвета, Харта против корупцията, План за действие за
2012г.
На последното заседание, проведено на 06.12.2012г., беше представен
от Зам. Ректора на РУ „Ангел Кънчев” проф. Илиев Доклад - анализ на
анкетните проучвания за усещането за корупция в сферата на висшето
образование. Също бяхте запознати и с Обобщения доклад на предприетите
от отговорните институции действия по изпълнението на Плана за действие
на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията за 2012г. Този доклад в изпълнение на решението, взето на
цитираното заседание е качен на интернет страницата на Областна
администрация Русе, в раздела отнасящ се до Съвета и е достъпен за всеки,
който прояви интерес. В него са посочени и някой от изпълнените
мероприятия през изминалата година и поради това няма да ги повтарям
отново, а ще визирам останалите като например:
Участието в Петнадесетия обществен антикорупционен форум (част от
антикорупционната кампания на ООСППК-област Враца) на тема:
„Ефективно прилагане на законодателството в областта на обществените
поръчки”, проведен на 12.06.2012г. и в Седемнадесетия обществен
антикорупционен форум на тема: „Гарантиране на прозрачност на процесите
по организацията и вземането на управленски решения. Ефективност на
превенцията на корупцията в териториалните звена на изпълнителната
власт”, проведен на 18.12.2012г., като представители на Област Русе бяха
зам. областения управител д-р Андриан Райков, с оглед качеството му на
заместник председател на Съвета и г-жа Йорданова, в качеството й на
секретар на Съвета. В резултат на това освен придобиването на знания в
определена област е създаден и добър канал за обмяна на информация и
практики.
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Друга инициатива, в която сме взели активно участие е Дискусия по
проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” на тема:
„Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари”, проведена на
06.11.2012г., организирана от Асоциация на индустриалния капитал (найголямата работодателска организация в България). Проектът е с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20072013 и съфинансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз и
Република България по договор BG05PO001-2.1.05.
Други относими към превенцията и противодействието на корупцията
дейности, които са осъществени през изминалата година от Областния
управител (Обл. Администрация) са изнесената на 21.02.2012г. лекция пред
студенти по право на тема „Органи на изпълнителната власт и функции на
областния управител”. Считам това за свързано с дейността ни тъй като
познаването на правомощията на отделните институции като цяло дава
основа за формиране на гражданска позиция, респективно бъдеща
професионална такава и способства за създаване на среда нетолерираща
прояви на корупционо поведение.
На следващо място през 2012г. е проведена инициативата „Граждански
мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси на територията
на област Русе”, по конкретно чрез мониторинг (чрез попълване на анкети)
на услугата „Поддържане на уличната мрежа” на териториите на общините в
област Русе, като по този начин гражданите на област Русе имаха
възможност да проявят активна гражданска позиция и им се даде възможност
да изкажат мнение за състоянието на услугата, както и да съобщят за
съществуващи нередности.
Редовно се извършва проверка за подадени сигнали за корупция в
кутията за сигнали, за което се съставят протоколи. В нея няма подадени
сигнали за корупция, като няма и такива подадени по пощата, по електронна
поща и в антикорупционната кутия на интернет страницата.
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