ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари – декември 2014)

№

Мярка

Срок

Отговорна институция

Индикатор за оценка
на изпълнението

Резултат

I. Въвеждане на единен подход и унифицирано планиране и отчитане на дейността в областта на антикорупционната
политика

1.

2.

Оповестяване на интернет страницата на
информация за постъпилите сигнали за
корупция, извършени проверки и
предприемането на конкретни
антикорупционни мерки /за 6- месечие/

Подобряване на координациятаи
взаимодействието между членовете на
ООСППК, местната власт и териториалните
звена на изпълнителната власт

постоянен

Областен управител, кметове
на общини, ръководители на
териториалните звена на
публикувана
изпълнителната власт
информация

Гласност и прозрачност

постоянен

поддържане на
актуален списък на
длъжностни лица от
териториалните
структури на
министерствата и
общинските
администрации (в
областен управител, членове област Русе),
на ООСППК, ръководители отговарящи за
на териториалните структури превенция на
на министерствата
корупцията

подобрена координация и
ефективност на
превенцията

II. Секторен подход за превенция и противодействие на корупцията

1.

Организиране на ден на отворените врати в
Регионална дирекция по горите Русе

Директор на Регионална
31.12.2014 дирекция по горите Русе

проведено
мероприятие

скъсяване на дистанцията
"администрация граждани"

2.

Разпространение на листовки и стикери с
антикорупционни указания /досежно
митническата дейност/

постоянен

Началник на митническо
учреждение към ТМУ Русе

разпространени
материали

намаляване на
корупционния риск

III. Мерки, целящи укрепване на антикорупционната среда

1.

Организиране на съвместни приемни дни (на
ръководителите/представители на областна
администрация, териториалните звена на
изпълнителната власт, общините) в общините
на територията на областта

постоянен

Областен управител, кметове
на общини, ръководители на
териториалните звена на
изпълнителната власт

2.

Извършване на преглед и мониторинг на
актуалността на системата за финансово
управление и контрол на Областна
администрация Русе

31.05.2014г.

Областен управител

Запознаване с
проблеминте на
гражданите по места и
скъсяване на дистанцията
"администрация граждани", което цели
предприемане на
последващи действия за
проведении приемни разрешане и/или
дни
превенция
Осъществяване на
ефективно финансово
управление,
синхромизиране на
вътрешните актове с
осъществен
нормативните /при
мониторинг, изготвен необходимост/,
доклад, респективно ограничаване риска от
издадена заповед
корупционни практики

Областен управител

Формиране на гражданска
позиция, респективно
бъдеща професионална
такава и способства за
създаване на среда
проведено
нетолерираща прояви на
мероприятие/лекция корупционно поведение

3.

Предвижда се изнасяне на лекция от
Областния управител пред студенти по право
на тема „Органи на изпълнителната власт и
функции на областния управител”
30.03.2014г.

4.

Създаване на по-голяма прозрачност и
информиране на обществеността за дейността
на държавната и общинската администрация
чрез публикуване на вътрешните ведомствени
актове като инструкции, наредби и указания,
с цел повишаване доверието на гражданите в
тези институции

5.

Провеждане на разяснителни кампании с
оглед промяна модела на поведение и
мислене на гражданите, относно
констатацията, че корупцията е част от
самото управление и не може да бъде
преодоляна лесно без активното участие на
гражданите

6.

Подобряване на професионалната
квалификация на служителите в
администрациите црез провеждане на
обучения по проблемите на корупцията

териториални структури на
31.12.2014 министерства и ведомства

постоянен

териториални структури на
министерства и ведомства

териториални структури на
министерства и ведомства,
31.12.2014 кметове на общини

ежегоден доклад

реализирани
инициативи и
кампании

реализирани
обучения/семинари,
лекции

информираност на
гражданите

Цели се обществено
противодействие срещу
явлението корупция

превенция,
противодействие и
подобряване на
административния
капацитет

IV. Мерки за създаване на прозрачност в дейността на администрацията и за популяризиране на предприетите
антикорупционни мерки

1.

Редовно публикуване на интернет страницата
на информация за проведени срещи /с
граждани, ръководители на адм. сруктури,
НПО/, зъседания на съвети и комисии.

постоянен

Областен управител, кметове
на общини, председатели на
общински съвети

публикувани
съобщения

Информираност на
гражданите за дейността
на администрацията в
различни направления

2.

3.

Публикуване на информация за завършили,
текущи и предстоящи проекти на областна
администрация

Редовно публикуване на интернет страницата
на информация за оспорване/връщане за ново
разглеждане на актове на общински съвети и
кметове

постоянен

постоянен

областен управител

Областен управител

публикувани
съобщения

Гласност и прозрачност на
работата на
администрацията

публикувани
съобщения

Информираност на
гражданите относно
предприетите действия за
въвеждане актовете на
кметовете и общинските
съвети в съответствие със
законовите изисквания

V. Сътрудничество между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса

1.

Провеждане на дискусия по въпросите на
обществените поръчки по повод пилотно
приложение на нов инструмент за граждански
мониторинг и превенция на корупцията - Пакт
за почтеност в обществените поръчки. Лектор
по темата ще бъде представител на Асоциация
"Прозрачност без граници", а участници
членовете на ООСППК Русе, представители на
НПО, граджани.
30.03.2014г.

Областен управител

Проведена дискусия

Изграждане и въвеждане
на иновативни механизми
за сътрудничество между
държавните институции и
гражданското общество

2.

3.

Предвижда се затвърждаване дейността на
Областния обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията чрез
продължаване на сътрудничеството с
неправителствени организации, органите на
съдебната система, институциите по отношение
превенцията и противодействието на
корупционното поведение в унисон със
съвременните общоевропейски изисквания,
както и търсенето на механизми за разрешаване
на практически проблеми в тази област.
постоянен
Засилване на гражданския контрол върху
дейността на администрацията. Участие на
НПО в партньорство с органите на местната
власт в антикорупционни инициативи и форуми
на регионално и общинско равнище, свързани с
изпълнение на проекти с европейско
финансиране, управление на държавните и
общински имоти и др.
31.12.2014.

Областен управител, кметове
на общини, ръководители на
териториални структури на
изпълнителната власт, НПО,
граждански общество,
съдебните органи

Подобрена комуникация и
сътрудничество; обмен на
добри практики,
информация и др.

НПО, медии, граждани,
Областен управител, кметове
на общини, териториални
проведени инициативи, Гласност и прозрачност
структури на изпълнителната изготвени анализи,
при разходване на
власт
отчети и др.
европейски средства

VI. Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск

1.

2.

Анкетно проучване сред гражданите по
въпроси, свързани с проява на корупционно
поведение от страна на служители от
администрациите
Мероприятия по провеждане на беседи с лица
от пътникопотока през ГКПП "Дунав мост",
след като са преминали паспортния контрол;
извършване на проверки и провеждане на
дисциплинарни проверки по сигнали и
констатирани прояви от служители на РДГР
Русе

31.12.2014.

Областна администрация и
други административни
структури-членове на
ООСППК Русе

януариРегионална дирекция
декември 2014 "Гранична полиция"

проведена анкета,
отчет, анализ

проведени
мероприятия

Получаване на актуална
информация с цел
предприемане на действия
за противодействие;
сравнение с предходни
периоди с цел наблюдение
на нивата

недопускане на
корупционни прояви по
време на граничния
контрол и активизиране на
професионалната лоялност

