ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско
наблюдение (ООСПГН) на 10.02.2015 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 10.02.2015 г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
заседание при наличие на 18 от 25 членове на комисията или техни заместници.
Отсъстваха: Община Борово, Община Бяла, Община Ветово, Община Иваново, Община
Сливо поле, СРС на КТ „Подкрепа“, Сдружение „Европейско развитие и инвестиции“
Русе.
Проф. Николай Михайлов - председател на Съвета откри заседанието като
представи и подложи на гласуване дневния ред:
1. Индикативна годишна работна програма на ООСПГН през 2015 г.
Докладва: Г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на съвета
2. Доклад от проведените анкетни проучвания за състоянието, функционалността и
достатъчността на детските площадки в област Русе.
Докладва: Г-жа Моника Карагенова - стажант в Областна администрация
Русе
3. Информация за резултатите от проведена Национална кампания „2014 г. – Година
на правата на детето” за осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата в
област Русе.
Докладва: Г-жа Десислава Пенчева – Старши експерт в отдел
„Административен контрол и регионално развитие” в Областна администрация Русе
4. Разни.
Докладват: Членовете на Съвета
Присъстващите 18 члена на Съвета приеха единодушно предложения дневен ред.
По първа точка от дневния ред проф. Михайлов даде думата на Г-жа Лилия
Георгиева – сътрудник на Съвета, която запозна присъстващите с индикативната годишна
работна програма за 2015 г. на ООСПГН. (Приложение 1).

В нея бяха представени целите, приоритетите, мерките, заседанията и
индикативните теми, които ще бъдат разгледани през годината. Г-жа Георгиева
информира членовете на съвета, че е заложен семинар на тема „Общи аспекти на
здравната политика и здравните услуги, насочени към деца, подрастващи и младежи –
проблемни области и концепция“ с лектор Д-р Никола Събев – директор на дирекция
„Медицински дейности“.
Д-р Събев отбеляза, че подобен семинар е проведен няколко пъти с други
организации и институции, в резултат на което е забелязан големия интерес на
участниците.
Проф. Михайлов благодари за направения коментар и предложи комисията да
гласува следното

Решение:
Областният обществен съвет приема Индикативна годишна работна програма на
ООСПГН през 2015.
От присъстващите 18 члена на Съвета 18 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По втора точка от дневния ред проф. Михайлов даде думата на г-жа Моника
Карагенова - стажант в Областна администрация Русе да представи резултатите от
проведените анкетни проучвания за състоянието, функционалността и достатъчността на
детските площадки в област Русе. (Приложение 2). От доклада става ясно, че най-често
срещаният профил сред респондентите е жена с висше образование на възраст между 30 и
59 г. Сравнително голям процент от анкетираните смятат, че броят на детските площадки
е недостатъчен за нуждите на тяхната община/населено място. Както, и че основният
проблем, срещан при стопанисването на детските площадки и зелените площи в близост
до тях, е вандализмът. По мнение на участващите в анкетата липсват кошчета за битови
отпадъци, в някои от площадките има нужда от изграждането на нова настилка и
състоянието на тротоарите и край блоковите пространства е лошо. Препоръките на
гражданите бяха насочени в по-голямата си част към начините за опазване на
съоръженията и тяхното обезопасяване.
Проф. Михайлов се обърна с въпроса дали е поет конкретен ангажимент по
обезопасяване на дадена детска площадка или това е само обща оценка за състоянието на
детските площадки в областта.
Г-жа Моника Карагенова отговори, че това са само обобщени данни.
Проф. Красимир Ениманев – председател на Русенска стопанска камара
добави, че след изграждане на детска площадка трябва да има устойчив характер на
поддържането ѝ. Той отбеляза, че трябва да се уведомят общините, защото проблемът с
опазването на площадките е пряко свързан с демографските проблеми.
Проф. Михайлов предложи да се приемат следните

Решения:
1. Областният обществен съвет съгласува Обобщения доклад с основните изводи и
препоръки в него.
2. Докладът да се изпрати на кметовете на общини в област Русе за сведение и за
предприемане на действия по тяхна преценка.
Срок: 13.02.2015 г.
Отг. Областна администрация Русе
3. Докладът да се публикува на електронната страница на Областна администрация.
Срок: 13.02.2015 г.
Отг. Областна администрация Русе
От присъстващите 18 члена на Съвета 18 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По точка три от дневния ред г-жа Десислава Пенчева – старши експерт
Регионално развитие в Областна администрация Русе представи реализирани
дейности по Национална кампания „Детска безопасност – споделена отговорност и грижа”
на Държавна агенция за закрила на детето. (Приложение 3).
Г-жа Пенчева запозна членовете на съвета с предприети действия от Общините на
територията на област Русе по оказване контрол на охраняемите и неохраняеми водни
обекти и мерки за обезопасяването им на територията на областта, както и на детските
площадки за игра на открито.
Проф. Михайлов предложи да се вземе следното

Решение:
Съветът приема за сведение информацията, относно резултатите от проведена
Национална кампания „2014 г. – Година на правата на детето” за осигуряване на безопасна
среда за живот и развитие на децата в област Русе.
От присъстващите 18 члена на Съвета 18 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По четвърта точка от дневния ред „Разни” Проф. Михайлов предостави
възможност на членовете на Съвета за изразяване на мнения и становища.
Проф. Ениманев изрази мнение, че зачестилите наводнения и земетресения
пораждат необходимостта от провеждане на обстоен преглед на подземните скривалища и
на инфраструктурата като цяло.
Поради изчерпване на дневния ред Проф. Михайлов закри заседанието на
Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение в 11.00 ч.
/П/
ПРОФ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение

