ОДОБРИЛ:/П/
СТЕФКО БУРЖДИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
от заседание на Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение,
проведено на 15.03.2012 г. от 10.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе
Днес, 15.03.2012 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско
наблюдение.
На заседанието според присъствения списък присъстваха 24 от общо 28 от
членовете на Съвета. Отсъстваха:
 г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро, Русе;
 г-жа Димитринка Русева – управител на Сдружение „Европейски хоризонти”;
 г-н Кристиян Вълчев – член на УС на Сдружение „Европейски инициативи на
младежа”;
 г-н Владимир Тедески – председател на УС на Сдружение „Европейско
развитие и инвестиции”.
На срещата присъстваха представители на медиите.
Заседанието бе открито от г-н Петър Даскалов заместник областен управител на
област Русе. Той припомни, че Съвета е създаден през 2009 г. с цел публичност,
прозрачност и яснота при осъществяване на политики на територията на област Русе.
Г-н Даскалов обяви проекта на дневния ред. С пълно мнозинство „ЗА” от гласовете
на присъстващите беше приет следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на инициатива „Граждански мониторинг за ефективно управление
на публичните ресурси” на територията на област Русе.
1.1 Обсъждане на Методология за извършване на мониторинг на публичната
услуга „Почистване на улици и обществени места и сметоизвозване” в област
Русе/„Поддържане на уличната мрежа” в област Русе/ „Поддръжка на зелените площи” в
област Русе (приложение 1);
1.2 Избор на публична услуга, за която ще бъде проведен мониторинг (приложение
2);
1.3 Обсъждане на въпросник за извършване на гражданския мониторинг
(приложение 3);
1.4 План-график за провеждане на мониторинг на избраната публичната услуга
(приложение 4).
Докладва: Пенка Попова – началник отдел РР към ДАКРРДС
2. Разни
Докладват: членовете на Съвета
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Поради неотложни ангажименти на г-н Даскалов, до края заседанието бе
ръководено от г-жа Пенка Попова - началник отдел РР към ДАКРРДС.
В началото г-жа Попова подчерта, че инициативата „Граждански мониторинг за
ефективно управление на публичните ресурси” е получила подкрепа, както от осемте
общини в област Русе, така и от всички членове на Съвета.
По точка 1.1 от дневния ред г-жа Попова запозна присъстващите с разработената
Методология за извършване на мониторинг на публичната услуга „Почистване на улици и
обществени места и сметоизвозване” в област Русе/„Поддържане на уличната мрежа” в
област Русе/ „Поддръжка на зелените площи” в област Русе. Отбелязано бе, че Областна
администрация е отворена за нови идеи и предложения, които могат да се изпращат на email в дирекция „Регионално развитие”.
Г-жа Попова даде думата на членовете на Съвета за въпроси и изказвания.
Г-н Ганчо Ганев – председател на УС на Русенска Стопанска камара изказа мнение,
че първо е необходимо общините да предоставят информация за средствата, с които
разполагат за съответните услуги, а след това да се предприемат съответните действия.
Той посочи, че в европейските държави публичните средствата се изразходват в интерес
на гражданите и тази практика трябва да се изпълнява и в България.
Г-жа Попова благодари на г-н Ганев за изказаното становище и предложи следните
допълнения към Методологията:
 при изготвяне на месечните и финалните доклади да се включи извадка от
бюджета на общините, за да се види какви средства са определени за съответната услуга;
 независимо от услугата която ще се избере по-късно на заседанието на Съвета
да се определят местата, които имат важно обществено значение за всяка община и да се
насочат основните усилия върху тях.
Г-жа Попова още веднъж подчерта, че основна цел на тази инициатива е да се
потърси мнението на гражданите и да се увеличи тяхното участие в оценката на
качеството на публините услуги, както и да се засили отговорността им към опазване на
обществената собственост
По точка 1.1 г-жа Попова предложи за гласуване следното решение:
1. Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение приема
предложената Методология за извършване на мониторинг на публичната услуга
„Почистване на улици и обществени места и сметоизвозване” в област Русе/„Поддържане
на уличната мрежа” в област Русе/ „Поддръжка на зелените площи” в област Русе.
Решението беше прието от всички членове със „ЗА”, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.
По точка 1.2 от дневния ред „Избор на публична услуга, за която да бъде проведен
мониторинг” г-жа Попова даде думата на членовете на Съвета да предложат една от
посочените им предварително публични услуги - „Почистване на улици и обществени
места и сметоизвозване” в област Русе/„Поддържане на уличната мрежа” в област Русе/
„Поддръжка на зелените площи” в област Русе.
Г-н Димитър Денев – заместник кмет на община Ветово посочи, че и трите
предложения са важни и ще представляват интерес за гражданите на област Русе, но
приоритет за община Ветово е състоянието на уличната мрежа.
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Г-н Димитър Райнов – началник на Регионален инспекторат по образованието, Русе
също подкрепи идеята на г-н Денев за провеждане на мониторинг на услугата
„Поддържане на уличната мрежа”.
По точка 1.2 г-жа Попова предложи за гласуване следното решение:
1. Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение приема
в периода юни-ноември да бъде извършен граждански мониторинг на улугата
„Поддържане на уличната мрежа” в област Русе.
Решението беше прието от всички членове със „ЗА”, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.
По точка 1.3 от дневния ред бе представена разработената за избраната услуга
анкетна карта. Г-жа Попова предложи във всяка община да се определят няколко улици,
които имат важно обществено значение и които да се наблюдават през целия период на
мониторинг. Направено бе уточнение, че освен за тези улици гражданите ще могат да
дават своето мнение и за други улици.
Г-н Ганчо Ганев предложи изборът на улици да е на случаен принцип, а не
предварително да са посочени някои улици.
Г-н Димитър Райнов поиска допълнително информация за начина на
разпространение на анкетните карти.
Г-жа Попова припомни на присъстващите накратко методологията, по която ще
протече мониторинга.
По точка 1.3 г-жа Попова предложи за гласуване следното решение:
1. Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение одобрява
въпросника за оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа” в област Русе.
Решението беше прието с 23 гласа „ЗА”, без „ПРОТИВ” и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
По точка 1.4 от дневния ред, г-жа Попова представи План-график за провеждане
на мониторинг на публичната услуга „Поддържане на уличната мрежа” в област Русе.
Г-н Димитър Райнов предложи по т. 4 от План-графика срокът да се удължи до 15
число на следващия месец.
По точка 1.4 г-жа Попова предложи за гласуване следното решение:
1. Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение приема
разработения план-график за провеждане на мониторинг на публичната услуга
„Поддържане на уличната” мрежа в област Русе
Решението беше прието от всички членове със „ЗА”, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.
След дискусия между членовете на съвета се взе решение гражданския мониторинг
за оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа” в област Русе да се проведе в две
направления. Първото да включва наблюдение на най-малко 3 определени от кметовете на
общини улици, важни за общината и за които са предвидени средства за ремонт. Второто
направление да включва проучване на мнението на гражданите за цялостното състояние
на уличната мрежа в област Русе чрез анкети.
Решението беше прието от всички членове със „ЗА”, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.
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По точка „Разни” от дневния ред, г-н Ганчо Ганев поиска Областния обществен
съвет за прозрачност и гражданско наблюдение да изиска от община Русе да предостави
на членовете план-сметка за разходите по сметоизвозване, сметосъбиране, почистване и
др.
Представителите на общините посочиха, че тези планове са публични и могат да се
намерят на сайта на общината.
Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Попова закри заседанието.

ПРЕДСЕДСТЕЛСТВАЛ: /П/
ПЕТЪР ДАСКАЛОВ
Зам. областен управител на Област Русе
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