ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от информационна среща за представяне на Инициативата „Индекс на Местната система за
почтеност“ проведена на 04.07.2017 г. от 14.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе

На 04.07.2017 г. от 14.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
информационна среща, организирана по инициатива на Областна администрация Русе и със
съдействието на Асоциация „Прозрачност без граници“ и г-жа Лили Ганчева, изпълнителен
директор на „Еврорегион Данубиус“.
Модератор на срещата беше г-н Валентин Колев, заместник областен управител на
област Русе, а в нея взеха участие членовете на Областните обществени съвети за
прозрачност и гражданско наблюдение и за превенция и противодействие на корупцията –
Русе.
На срещата беше поканена и участва румънска делегация, водена от г-н Нику
Мърдале, координатор за изпълнение на Националната стратегия за Антикорупция в
Окръжен съвет Гюргево, а основни докладващи бяха комисарите Мариус Гаврила и Петрика
Кълкъй от Окръжна служба за Антикорупция Гюргево и Михаела Кристя, обществен
мениджър в Окръжен съвет Гюргево.
Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ беше ръководен от изпълнителния
ѝ директор г-н Калин Славов, който представи своите колеги – Катя Христова, водещ
експерт, Ваня Нушева, програмен директор и Екатерина Каменщик, програмен координатор.
Форумът стартира с кратък репортаж за Музея на корупцията, изготвен и създаден от
дигитална агенция, базирана в Букурещ. Вдъхновението за него идва от напълно реални
случаи в държавата, като например този с бившия румънски депутат Флорин Попеску, който
е примамил избиратели с печени пилета – 60 тона на стойност 108 000 евро и си спечелил
прозвището „пилешкия барон“. Румънският музей на корупцията не е първата подобна идея
в света.
След видеото, г-н Валентин Колев даде думата на комисарите Мариус Гаврила и
Петрика Кълкъй от Окръжна служба за Антикорупция Гюргево, които представиха
информация за изпълнението на Националната стратегия за Антикорупция в Румъния. Те
отбелязаха, че вече седма година развиват съвместна дейност, регламентирана в протокол
между Главна дирекция за Антикорупция и Окръжен съвет Гюргево. Комисар Гаврила
подчерта, че Оценката на риска и прилагането на превантивни мерки за борба с корупцията
от Главна дирекция за борба с корупцията в рамките на Министерството на вътрешните
работи е един важен пример за добра практика, който може да се прилага и на други места в
румънското общество. Той подробно разгледа заложените цели в Стратегията, като обясни,
че е необходимо да се разработи годишна програма с онлайн професионални обучения по
въпросите на почтеността в публичния сектор, със задължителен характер, предназначена за
персонала с ръководни длъжности и изпълнители в управлението на държавните
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институции. Комисар Гаврила посочи опасността от корупция и слабостите в системата и
даде примери за евентуални заплахи.
Комисар Кълкъй представи накратко румънския опит в управление на риска от
корупционни практики. (Приложение 1)
Г-жа Михаела Кристя, обществен мениджър в отдел Вътрешен контрол и управление
на качеството в Окръжен съвет Гюргево, запозна присъстващите с добрите практики за
превенция и борбата с корупцията на ниво местна власт. В своето изложения тя подчерта, че
всеки ръководител на публична институцията е задължен да предотвратява корупцията вътре
в институцията, прилагайки система за управление на антикорупцията. Г-жа Кристя
подробно описа проведените информационни кампании, спортни турнири и обучения.
(Приложение 2)
Г-н Валентин Колев попита Комисар Гаврила, как
мотивира и стимулира
служителите от Окръжна служба за Антикорупция – Гюргево да изпълняват своите
задължения.
Комисар Мариус Гаврила отговори, че на първо място са започнали да работят по
отношение промяна на манталитета след което е създадена обща нормативна база, която да
може да бъде прилагана успешно. Той допълни, че за изпълнението на Националната
стратегията за антикорупцията е много важно правилното прилагане на секторните политики
и добрия анализ на международните независими оценки. Комисар Гаврила посочи, че в
различните сфери и области наистина има допълнително заплащане, но подчерта, че
финансовия стимул не е приоритет.
Г-жа Михаела Кристя допълни, че е изключително важно да се изгради нормативна
база за Антикорупция, за да могат хората констатирайки случай на риск от корупция да не са
уязвими и да не бъдат обвинени в предубеденост. По този начин, стъпвайки на нормативната
база няма да има никакви съмнения при предприемане на съответните действия.
Г-н Валентин Колев даде думата на участниците в информационна среща за въпроси.
Г-жа Галина Хаджиева от ТСБ – Север изказа възхищение от резултатите, който са
постигнали по Националната стратегия за Антикорупция в Румъния. Тя зададе няколко
въпроса към Румънските гости:
1. Как в обществото се оповестяват резултатите от тяхната работа?
2. Как Европейските фондове помагат в борбата с корупция?
Комисар Мариус Гаврила отбеляза, че до този момент постигнатите резултати
бележат ръст на доверие в обществените институция, които са отговорни за осъществяване и
прилагане на Националната стратегия за Антикорупция. Комисар Гаврила информира, че
съществуват интернет барометри, международни проучвания и се вземат и изследват
специфични индикатори в различните сектори. Комисар Гаврила обясни, че Румъния се
опитва до достигне до средното европейско ниво в тази област. В отговор на втория въпрос
той посочи, че средствата от Европейските фондове се разходват основно за превантивни
дейности. Комисар Гаврила добави и нещо важно за управлението на квалификацията на
работещите в този процес на сега действащото законодателство, че всяка една институция
има задълженията да изпълнява системен контрол и наблюдение за управление на
Антикорупцията.
Г-жа Виктория Стоилова, секретар на Областния обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията Русе представи дейността на Областна администрация Русе
в контекста на разглежданата тема. Тя посочи, че Общественият съвет подпомага Областния
управител при провеждане на държавната политика относно превенцията и
противодействието на корупцията на територията на област Русе и добави, че регулярно се
прави проверка на антикорупционната кутия в Областна администрация. В заключение г-жа
Стоилова подчерта, че Областна администрация Русе успява да скъси дистанцията между
граждани и администрация като се дава възможност за пряк диалог и поставяне на наболели
проблеми на дневен ред.
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Г-н Валентин Колев даде възможност на г-н Калин Славов да представи инициативата
„Индекс на Местната система за почтеност“, след което г-жа Катя Христова и г-жа Ваня
Нушева посочиха основните резултати и изводи от Индекса за 2016 за Община Русе.
Експертите обясниха подробно за кого е предназначена класацията и каква е
обективната оценка на ролята и приноса на всички изследвани стълбове. (Приложение 3)
След представената информация от екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“,
г-н Колев даде думата на г-жа Пенка Попова, началник на отдел АКРР в Областна
администрация Русе. Г-жа Попова, посочи, че Община Русе има сериозна подкрепа от
неправителствени организации, сред които и Фондация „Русе – град на свободния дух“,
която всяка година осъществява дейности в обществена полза и насърчава политиките, които
допринасят за развитието на гражданското общество, образованието, науката, културата и
технологиите. В обобщение г-жа Попова посочи, че Областният обществен съвет за
прозрачност и гражданско наблюдение е създаден по проект и е единствен по рода си на
територията на България.
В края на срещата беше инициирано предложение за включване на клауза към
действащо Споразумение между Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево за
периода 2014-2020 г. за реализиране на съвместни инициативи, подпомагащи превенцията и
противодействието на корупцията в двата региона.
Г-н Валентин Колев благодари на присъстващите за активната позиция и интересната
дискусия след което закри информационната среща.
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