ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на
област Русе
ПРОТОКОЛ № 2
От заседание на „Областен обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията” – Русе
зала 1 на Областна администрация – Русе, 13.12.2013 г., 14:00 ч.
Днес, 13.12.2013 г., в гр. Русе, в Зала 1 в административната сграда на Областна
администрация на област Русе, находяща се на пл. „Свобода” № 6, се проведе заседание
на „Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията” – Русе
/Обл. ОСППК/.
Заседанието бе председателствано от г-жа Милена Хинкова – Зам. областен
управител на Област Русе и зам.председател на Съвета, която откри заседанието.
На заседанието присъстваха повече от ½ от членовете /25 от общо 40 членове/.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-жа Хинкова предложи и единодушно беше приет следния /предваритгелно
изпратен на членовете и на координационния съвет/
ДНЕВЕН РЕД:
1.
Представяне на обобщени резултати от анкетно проучване на мнението на
гражданите – потребители на административни услуги относно проявата на корупционно
поведение от страна на служители в администрациите
Докладват: Председател на ООСППК - Русе и секретар на ООСППК – Русе.
2.
Представяне на обобщени резултати от докладите на членовете по
изпълнение на дейността заложена в т. VI от Плана за действие на ООСППК – Русе за
2013г. - Изготвяне на 6-месечни доклади до председателя на ООСППК от териториалните
звена на изпълнителната власт и общинските администрации за постъпилите сигнали за
корупция и предприетите от тях действия. Публикуване на резултатите на интернет
страниците на институциите
Докладват: Председател на ООСППК - Русе и секретар на ООСППК – Русе.
3. Разни.
По първа точка от дневния ред г-жа Хинкова информира присъстващите, че на
национално ниво също е приет такъв план за превенция и противодействие на корупцията,
както и че за 2013г. от ООСППК също е бил приет план за действие за област Русе.
Същият така както е формулиран и публикуван на сайта се изпълнява през цялата година,
а анкетното проучване резултатите, от което ще се представят, е предложено като
мероприятие на ООСППК Русе за включване в Националния план за периода октомвридекември 2013г. в раздел „Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен
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корупционен риск”. Освен това формата на допитване, каквато е анкетата, дава
възможност за получаване на актуална информация за мнението на гражданите директно
от самите тях, допълни г-жа Хинкова.
След това думата бе дадена на г-жа Йорданова – секретар на Съвета, която да
представи резултатите. Същата информира членовете, че с писмо, изх. №03-00-28/
16.10.2013г. до членовете на Съвета е била изпратена анкетата с указания за
разпространението й по подходящ начин /предоставяне на гражданите на гишето на
съответната администрация, публикуване на интернет страницата и др./, както и указания
за предоставяне на анализ и отчет на резултатите. В резултат на това след получаване на
резултатите те са обработени и обобщени. Избран е графичен начин за онагледяване на
резултатите – първо резултати за всяка институция поотделно, а след това обобщен
резултат, както и съотношение между начините на разпространение и получаване на
резултати.
Представени бяха резултатите и графиките чрез презентация със слайдове –
приложени на диск и представляващи приложение към протокола.
Направено бе уточнението, че анкетата на агенция Митница е била преведена и
разпространена на турски, румънски, руски и английски.
Краткият извод, който бе направен в резултат на данните от анкетата е че, видно
гражданите са разделят по отношение мнението си за наличието на корупция в
администрациите. Прави впечатление, че 17% от анкетираните посочват, че съществува
възможност да извършване на корупционни действия от страна на служителите, но само
1% посочват, че действително се е случвало да им се поиска определена нерегламентирана
облага. Наред с това участващите в изследването граждани, считат че в корупционни
практики могат да бъдат въвлечени най-вече служителите на ръководни постове – 8%,
защото обикновено те вземат управленски решения и съществуването на такова
впечатление е обяснимо. Въпреки това, обаче разликата в съотношението с останалите
групи /редови служители/ не е голяма – 2% за обслужващите на гише и 5% за експертите,
изготвящи документите, предоставящи необходимата информация.
Членовете на Областния съвет бяха приканени да изразят мнения и коментари по
представената информация.
Г-жа Хинкова сподели, че макар да е неизчерпваща всички възможности анкетата
дава определен поглед върху случващото се. Вижда се, че гражданите по-често се
съмняват в администрациите и смятат, че те могат да поискат някаква облага, но е добре
че е много малък процента на хората, които споделят, че това в действителност се случва,
съответно че има реализирани корупционни механизми.
От страна на членовете на Съвета не постъпиха коментари и мнения.
По първа точка от дневния ред г-жа Хинкова предложи, а Областният съвет
единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
1. Съвета приема обобщените резултати от анкетно проучване на мнението на
гражданите – потребители на административни услуги относно проявата на корупционно
поведение от страна на служители в администрациите, като същите следва да бъдат
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публикувани на интернет страницата на Областна администрация в раздела отнасящ се до
този Съвет.
По втора точка от дневния ред г-жа Хинкова отново даде думата на г-жа
Йорданова, която запозна членовете на Съвета с резултатите от представените 6-месечни
доклади от териториалните звена на изпълнителната власт и общинските администрации
за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия, като уточни, че със
същото писмо, посочено и в т.1 от дневния ред е била поискана информация от членовете
на Съвета относно изпълнението на т. VI от Плана за действие за 2013г., като с таблицата
представена на слайда се представят предоставените ни отговори (резултати) - таблицата
е част от презентацията записана на диск и представляващи приложение към протокола.
По втора точка от дневния ред г-жа Хинкова предложи, а Областният съвет
единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
2. Съвета приема обобщените резултати от докладите на членовете по изпълнение на
дейността заложена в т. VI от Плана за действие на ООСППК – Русе за 2013г., като
същите следва да бъдат публикувани на интернет страницата на Областна администрация
в раздела отнасящ се до този Съвет.
По точка т.3 - Разни от дневния ред г-жа Хинкова даде думата на членовете на
Областния съвет за предложения, изказвания, коментари, но такива не постъпиха.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито в 14,35ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
МИЛЕНА ХИНКОВА
Зам. областен управител на област Русе
СЕКРЕТАР на ООСППК:
Татяна Йорданова
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