ПРОТОКОЛ
от учредяване на областен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение
Днес 21.09.2009г. в зала № 1 на Областна администрация се проведе учредително
събрание на Областен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение в област Русе.
Събитието беше организирано в рамките на кръгла маса по проект, на която бяха
поканени Директори на институции от публичния сектор, неправителствени организации и
представители на бизнеса. На поканата се отзоваха от Регионалния център по
здравеопазване. Регионалния инспекторат по образование, Териториалното статистическо
бюро, Държавната агенция за защита на детето. Регионалната ветеринарно-медицинска
служба, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, Регионалната
инспекция по опазване на общественото здраве, Областна служба по земеделие, Областна
администрация, Общински администрации Русе, Ветово и Ценово. Добре беше представен
и гражданския сектор чрез Сдружения „Учителска подкрепа”, Регионална достъпност”,
„Европейски хоризонти”, „Екоживотновъдство”, Общински младежки съюз, Русе,
Младежки инициативи. Регионален интеграционен център, Български червен кръст.
Представители на бизнеса имаше от „ПИО-инженеринг” ООД. Към събитието проявиха
интерес и медиите - Русеинфо, в-к „Бряг” и др. Форума беше открит от ръководители на
проекта доц.д-р Николай Михайлов, който представи гостите и участниците в целевите
групи. Областният управител на област Русе приветства участниците в събитието, изрази
одобрение на дейностите, които са изпълнени по проекта и целите, които се постигат с тях.
Той декларира готовност да съдейства за повече публичност и прозрачност в работата на
Областна администрация и на институциите на територията на областта, както и на
общинските администрации и Общинските съвети. Също така сподели, че се ангажира да
участва в предвиждания за учредяване Областен обществен съвет за прозрачност и
граждански контрол. В дискусията по приетата про1рама се включиха д-р Руденко
Йорданов, Председател на Българския червен кръст, Русе, Галина Хаджиева, Директор на
Териториалното статистическо бюро, Баки Солак - доскорошен заместник областен
управител на Област Русе. Участниците в кръглата маса се обединиха около извода, че е
необходимо и полезно да бъде създаден Областен обществен съвет за прозрачност и
граждански контрол. С гласуване се прие той да бъде учреден. За учредители и участници в
него бяха определени:
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Областна администрация;
Регионалния център по здравеопазване;
Регионалния инспекторат по образование;
Териториалното статистическо бюро;
Регионалната ветеринарно-медицинска служба;
Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите;
Регионалната инспекция по опазване на общественото здраве;
Сдружение „Екоживотновъдство”;
Сдружение „Регионална достъпност”;
Сдружение „Европейски хоризонти”;
Сдружение „Учителска подкрепа”;
Сдружение „Свят за всички”;
Сдружение „Младежки съвет Русе”;
Сдружение „Младежки инициативи”;
Български червен кръст, Русе.

Обсъдени бяха Правилата за работа на Областния обществен съвет за прозрачност и
граждански контрол.
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