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Европейски съюз

ОПАК. Експерти в действие

Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ
В ОБЛАСТ РУСЕ
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на дейността на Общественият
съвет за прозрачност и граждански контрол (ОСПГК) в Русенска област, както и състава,
структурата, функциите му.
Чл. 2. Дейността на ОСПГК се осъществява съобразно принципите на законност,
колегиалност, отговорност, публичност, откритост и политически неутралитет.
Чл. 3. ОСПГК:
1. Осъществява контрол върху дейността на местните държавни и общински органи и
администрации в процеса на административно обслужване и предоставянето на
административни услуги;
2. Разработва програма за подобряване на административното обслужване и
предоставянето на административни услуги в областта;
3. Изготвя план съдържащ мерки относно подобряването на познаваемостта на
местните държавни и общински администрации.
4. Разработва стратегия за комуникация между местните държавни и общински
администрации и структурите на гражданското общество.
5. Разглежда сигнали и предложения относно дейността на местните държавни и
общински органи и администрации в областта на административното обслужване и
предоставянето на административни услуги;
6.
Организира
обществени
мероприятия
относно
подобряването
на
административното обслужване и предоставянето на административни услуги.
Глава втора
УСТРОЙСТВО
Чл. 4. (1) Общественият съвет за прозрачност и граждански контрол се състои от
петнадесет членове.
(2) Осем от членовете на ОСПГК са представители на структури на гражданското
общество, а седем са представители на държавната и общинските администрации от
Русенска област.
(3) ОСПГК има мандат от три години.
(4) Членовете на ОСПГК се избират на специално за целта проведена кръгла маса, на
която трябва да присъстват ръководители или техни представители от държавната и
общинските администрации, както и представители на структурите на гражданското
общество от областта. Представителите на структурите на гражданското общество трябва да
имат мнозинство.
(5) Кръглата маса се организира и провежда от действащият към момента Обществен
съвет за прозрачност и граждански контрол.
Чл. 5. (1) ОСПГК избира за мандата си от своя състав Секретар на съвета.
(2) Секретарят на съвета:
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1. Организира подготовката на заседанията на ОСПГК и изготвя предложение за
дневен ред по предварително постъпилите материали;
2. Уведомява всички членове на ОСПГК и другите поканени лица за предстоящите
заседания и техния дневен ред;
3. Изготвя протоколите от заседанията;
4. Съхранява протоколите и организира дейността по съхранение на материалите от
дейността ОСПГК;
5. Периодично информира членовете на ОСПГК за изпълнението на взетите решения
от заседанията.
(3) Секретарят на съвета може да бъде освободен предсрочно от задълженията си в
случай:
1. на негово искане;
2. на трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;
3. на трайно неизпълнение на задълженията си.
(4) В случаите на предсрочно освобождаване на секретаря, ОСПГК избира нов за
срока до края на мандата си.
Глава втора
ЗАСЕДАНИЯ НА ОСПГК
Чл. 6. Секретарят на съвета изготвя дневен ред за заседанията на ОСПГК, който
изпраща на членовете на съвета, заедно с материалите по него в едномесечен срок преди
провеждането на заседанието.
Чл. 7. (1) ОСПГК разглежда и решава въпросите от своята компетентност на редовни
и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания на ОСПГК се провеждат най-малко веднъж годишно, но не
по-късно от 14 дни след получаване на сигнал.
(3) Извънредно заседание може да се свиква от Секретарят на съвета по искане на
една втора от членовете или на Областния управител на Русенска област.
(4) Заседанията на Комисията са открити и на тях могат да присъстват граждани и
журналисти.
Чл. 8. (1) Заседанията на ОСПГК се председателстват от Областният управител на
Русенска област.
(2) Областния управител може да упълномощи заместник областен управител или
друг служител на областна администрация да участва в заседанието на ОСПГК.
(3) Областният управител на Русенска област е член по право на ОСПГК.
Чл. 9. (1) За всяко заседание на ОСПГК Секретарят на съвета води протокол, който
се подписва от него и председателят.
(2) В протокола се вписват датата на провеждане на заседанието, имената на
присъстващите, разискваните въпроси, направените изказвания и приетите решения.
(3) Протоколът от заседанието на ОСПГК се изготвят не по-късно от седем дни след
провеждане на заседанието
Чл. 10. (1) Информация за проведено заседание на ОСПГК и приетите решения се
предоставя за публикуване на местните медии.
(2) Същата информация се публикува и на интернет страницата ОСПГК.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият правилник и изработен и обсъден на Кръгла маса за създаването на
Обществен съвет за прозрачност и граждански контрол, проведена в рамките на
Заключителна пресконференция по проект „Прозрачната и почтена администрация в област
Русе - ефективен партньор на гражданското общество за устойчивото му европейско
развитие", финансиран по договор №08-12-22/01.09.2008 по оперативна програма
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„Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, изпълнен в периода 01.09.2008 г. - 31.08.2009 г.
§ 2. Допълнения и изменения на настоящия правилник могат да се правят от ОСПГК,
като решенията, с които се приемат трябва да са подкрепени от три четвърти от съвета.
§ 3. Сдружение „Еко животновъдство", бенефициент по проект „Прозрачната и
почтена администрация в област Русе - ефективен партньор на гражданското общество за
устойчивото му европейско развитие", предоставя за нуждите на съвета интернет
страницата на проекта - www.ruseopenadmin.eu.
§ 4. (1) Първото заседание на ОСПГК трябва да се проведе до края на месец ноември
2009 г.
(2) На първото заседание ОСПГК трябва за избере Секретар на съвета.
§ 5. Правилника влиза в сила от деня на приемането му и трябва да бъде публикуван
на интернет страницата на съвета.

Правилника е приет на заседание на ОСПГК, проведено на 14.11,2009г. в зала № 322 на
Русенски университет „Ангел Кънчев".

ДОЦ.Д-Р НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Секретар

нЪ¿1 ОСПГК
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