ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на
област Русе
ПРОТОКОЛ № 1
на заседание на „Областен обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията” – Русе
зала 1 на Областна администрация – Русе, 21.03.2014 г., 15:30 ч.
Днес, 21.03.2014 г., в гр. Русе, в Зала 1 на 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/.
Г-н Венцислав Калчев – Областен управител на Област Русе и председател
Съвета на откри и председателства заседанието.
На заседанието присъстваха повече от ½ от членовете на Съвета и беше налице
необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Калчев предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на ООСППК – Русе за 2013г.
Докладва: Председателя на ООСППК – Русе.
2. Приемане на план за действие на ООСППК – Русе за 2014г.
3. Разни.
По първа точка от дневния ред г-н Калчев представи следния
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА
НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА –РУСЕ ЗА 2013 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 2013г. бяха проведени 2 заседания на Съвета – на 29.03.2013г. и на
13.12.2013г. На първото бе приет Планът за действие на Съвета за 2013г., като по
изпълнението на същия е осъществено следното:
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•
Проведено на 05.06.2013г. обучение – лекция на тема „Длъжностни
престъпления” с лектори от Окръжна прокуратура Русе. Обучението бе в изпълнение на
на т. II от Плана за действие за 2013г. на ООСППК Русе за 2013г. - Подобряване на
професионалната квалификация на служителите чрез провеждане на обучения по
проблемите на корупцията. Участие взеха служители на Областна администрация Русе,
членове на съвета, както и представители на други институции, сред които представители
на Областна служба „Изпълнение на наказанията” Русе, Държавно предприятие
"Пристанищна инфраструктура" - Териториално поделение Русе и др. Резултатът е
подобряване квалификацията и административния капацитет на служителите в
организации и институции разходващи публични средства.;
•
Представители на ООСППК Русе взеха участие на 26.04.2013г. в 18ти обществен антикорупционен форум „Прозрачни избори – 2013. Гласът на гражданския
сектор в контекста на Европейската година на гражданите 2013г.”, част от
информационната кампания на ООСППК Враца: ”Изграждане на интегритет - управление
по правилата 2013г.”. Във форума участваха и представители на Централната избирателна
комисия и на асоциация „Прозрачност без граници”, който активно участват в наблюдения
и анализи на изборния процес. Обсъждани са множество практически проблеми, ситуации
и казуси. В резултат на това освен придобиването на опит в определена област е създаден
и добър канал за обмяна на информация, практики и сътрудничество.
•
В изпълнение на заповед №3-95-00-535/21.05.2013г. на Областния
управител на област Русе е изготвен доклад №06-01-20/06.06.2013г. относно извършена
проверка за изпълнение на задълженията на служителите за деклариране на имотно
състояние по чл.29 от Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда.
Констатирано е, че са спазени законовите срокове и всички служители са подали
необходимите декларации. Проверката е в изпълнение на т. III от Плана за действие за
2013г. на ООСППК Русе за 2013г. Резултатът е подобряване на наблюдението по повод
изпълнение на задълженията и отчетността. В това отношение аналогични са
констатациите и на други членове на Съвета - ОД „Земеделие” гр. Русе, РИОСВ Русе,
общ. Две Могили и общ. Борово /където се осъществява периодичен контрол/, общ.
Иваново /където проверка се извършва от оторизирана от секретаря на общината
Комисия/, Митница Русе /като към вече споменатите норми имотни декларации се подават
и съгласно специалната законова норма – чл.10, ал.6 от Закона за митниците/ и др.
•
Регулярно се актуализира състава на Съвета, като заинтересованите
лица се уведомяват и всички заповеди се публикуват на интернет страницата на Обл.
Администрация.
•
Редовно се публикува на интернет страницата информация за
проведени срещи /с граждани, ръководители на адм. сруктури, НПО/, заседания на съвети
и комисии, оспорване/връщане за ново разглеждане на актове на общински съвети и
кметове, като това е предвидено в т.V от Плана за действие за 2013г. на ООСППК Русе/.
Резултатът е, че се спомага за информираността на гражданите относно предприетите
действия за въвеждане актовете на кметовете и общинските съвети в съответствие със
законовите изисквания; информираност за дейността на администрацията в различни
направления, скъсяване на дистанцията „администрация-граждани”, запознаване и
обсъждане на проблемите „по места”. Като примери в тази насока могат да се посочат
проведените срещи на Областния управител и Заместник областните управители с
граждани на територията на общини в границите на област Русе, както следва:
26.07.2013г. – в община Иваново, 01.08.2013г. – в община Борово, 07.08.2013г. – в община
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Бяла; проведената на 27.11.2013г. изнесена работна среща в гр. Ветово с кметове на
населени места, кмета община Ветово, председателя на Общ. Съвет Ветово, на която са
обсъдени основни проблеми по текущи инициативи, трудности свързани с усвояване на
средства от европейски фондове и изпълнението на проекти; друга работна среща
проведена на 02.12.2013г. в гр. Сливо поле с народни представители, кметове на общини
от областта, председатели на общински съвети, като са разглеждани проблеми свързани с
начина на получаване на държавна субсидия, невъзможността за реализиране на проекти
по поречието на р. Дунав.
По отношение на административния контрол примерно, а не изчерпателно ще
посоча:
заповед №4-95-00-502/13.05.2013г., с която е върнато за ново обсъждане Решение №197 на
Общински съвет Ценово по Протокол №26/23.04.2013 г. в частта относно промяната на
вида на общинската собственост от публична в частна на единия от новообразуваните
имоти ПИ№000091, местност „Край село”, заемана площ 3.000 дка, кат. ІІІ, землище с
Долна Студена, НТП – пасище, мера;
Заповед №4-95-00-1278/01.11.2013г., с която е върнато за ново обсъждане Решение №500
на Общински съвет Две могили по Протокол № 32/29.11.2013 г.;
Заповед №4-95-00-1417/16.12.2013г., с която са върнати ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ
Решения №№ 301 и 315 на Общински съвет Иваново по Протокол № 34/18.10.2013 г.
•
На 27.11.2013г. в изпълнение на т.IV от Плана за действие на ООСППК Русе
за 2013г. е проведен форум на тема: „Формиране на гражданска позиция чрез познаване
функциите на държавните органи. Представяне правомощията и дейността на Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество.” Във форума взеха участие представители
на всички видове медии, гражданското общество, неправителствения сектор,
административните структури. Информацията за мероприятието е публикувана на
интернет страницата на администрацията и същото е отразено от медиите.
•
Проведено е анкетно проучване сред гражданите – потребители на
административни услуги относно проява на корупционно поведение от страна на
служителите от администрациите. Получените резултати бяха обобщени и представени на
проведеното на 13.12.2013г. заседание на Съвета. На същото заседание бяха представени и
обобщените резултати от 6 месечните доклади на членовете на Съвета/териториални звена
на изпълнителната власт и общинските администрации / за постъпилите сигнали за
корупция и предприетите действия (т. VII от Плана за 2013г. ). Резултатите, съгласно
решенията на съвета са публикувани на интернет страницата на Областна администрация
Русе в раздела на ООСППК. На заседанието присъстваха представители на всички видове
медии и резултатите бяха отразени в печатните и интернет изданията.
• Сред мерките за повишаване на административния капацитет –
институционално укрепване на контролните звена следва да се отбележи, че служители от
администрацията са участвали в обучения и семинари относно: Одитна дейност на
публичните финанси; Публичен имидж – елемент на доброто управление; Изграждане на
публичен имидж; Административна стилистика. Резултатът от тях е освен, че спомагат за
повишаване на административния капацитет, но и дават по-високи гаранции относно
законосъобразността на разходване на публични средства и недопускане на
нерегламентирани действия.
• Други относими към превенцията и противодействието на корупцията
дейности, които са осъществени през изминалата година са изнесената на 22.02.2013г.
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лекция пред студенти по право на тема „Органи на изпълнителната власт и функции на
областния управител”. Една от целите на това мероприятие е студентите да получат
реална представа за дейността на административните органи чрез пряк контакт с тях.
Считам това за относимо към дейността на съвета, тъй като повишаването на
познаванието за правомощията на отделните институции, като цяло, дава основа за
формиране на устойчиви нагласи и активна гражданска позиция, респективно бъдеща
професионална такава и способства за намаляване на толерантността към корупция чрез
използване капацитета на образователните политики и комуникационни кампании.
Аналогично е и другото мероприятие, а именно лекция-обучение пред студенти от Военна
академия „Г. С. Раковски” гр. София, относно правното положение на Областния
управител и планирането и организацията на защитата на населението и критичната
инфраструктура в област Русе, проведено на 24.06.2013г.
• На следващо място следва да се спомене и изпълнявания от РУ „Ангел
Кънчев” проект „Усъвършенстване на системата за управление на Русенския университет
за осигуряване на прозрачност и ефективност” по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Целта на проекта е да се осигури прозрачност и ефективност на
системата за управление на качеството, системата за администриране на процесите,
системата за информационно обслужване на учебната дейност и системата за информация
за научно-изследователска дейност на преподавателския състав. В тази връзка се
провеждат семинари, публични обсъждания, дискусионни форуми за прозрачността в
работата на университета; оценка на състоянието и анализ на риска в системата за
управление на РУ; обучаващи дейности свързани с повишаване на информираността,
изграждане на комуникативни умения, етични стандарти, превенция на корупция;
разработване и създаване на механизми и процедури за обратна връзка от
заинтересованите страни и провеждане на кампании за повишаване на активността на
студентите и бизнеса, като потребители на образователната услуга и др.
• 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.
Членовете на Областния съвет бяха приканени да изразят мнения и коментари по
изнесения отчет.
От страна на членовете на Съвета не постъпиха коментари и мнения.
По първа точка от дневния ред г-н Калчев предложи, а Областният съвет
единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
1. Съвета приема Отчета на председателя за дейността на областния обществен съвет
за превенция и противодействие на корупцията – Русе за 2013 г., като същия
следва да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Русе в
раздела относим за дейността на ООСППК.
По втора точка от дневния ред г-н Калчев припомни на членовете, че проекта за
план за действие на ООСППК – Русе за 2014г. бе изпратен предварително на всички.
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Уточни се, че всички членове са получили материалите, както и направеното конкретното
мотивирано предложение от Гл. инспектор Г. Великов - ВНД Директор на ОД на МВР
Русе за промяна в представения в таблична форма проект за план /в т.2, раздел I/ - писмо с
вх.№03-00-28#128/10.03.2014г. Г-н Калчев изрази мнение, че последното предложение е
резонно, уместно и го подкрепя. Също така информира участниците, че кмета на община
Бяла, макар и да не присъства на заседанието, също е изразил в писмен вид съгласие с
предложението на ОД на МВР и е съгласен с дневния ред.
Текстовете на проекта за план /включително гореупоменатото предложение/ бяха
представени на слайдове. Членовете на съвета не направиха коментари, допълнения и/или
корекции по предложението.
По втора точка от дневния ред г-н Калчев предложи, а Областният съвет
единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
2. Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
приема Плана за действие на Съвета за 2014г. в цялост с изменението, предложено
от ВНД Директор на ОД на МВР Русе. /Приложение №1 към протокола/.
По точка т.3 Разни от дневния ред г-н Калчев даде думата на членовете на
Областния съвет за коментари, но такива не постъпиха.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито в 16,00ч.
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