Приет, съгласно решение по т.2 от заседание на ООСППК, проведено на 24.04.2017г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари – декември 2017)

№

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.

Усъвършенстване на механизмите за
координация между институциите на областно
ниво от изпълнителната и съдебната власти

два пъти
годишно

- ОД на МВР Русе;
Срещи с
- Окръжна прокуратура Русе
представители на
- Областна администрация Окръжна прокуратура
Русе и Областна
администрация Русе

Оптимизиране на
съвместната дейност

II. Секторен подход за превенция и противодействие на корупцията

1.

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

2.

Провеждане на приемни дни с гражданите от
общините в област Русе (т.нар. "изнесени
приемни")

постоянен

ОД на МВР Русе;
Териториални структури на
държавната администрация;
Областна администрация
Русе и общинските
администрации на
територията на област Русе

публикувани актове

Информираност на
гражданите и по-добро
познаване от гражданите
на техните права

31.12.2017г.

Областен управител на област
Русе

Проведени приемни
дни

Получаване на актуана
информация по зместа;
скъсяване на дистанцията
администрация-граждани

III. Мерки, целящи укрепване на антикорупционната среда

1.

Подобряване на професионалната
квалификация на служителите в
администрациите чрез провеждане на обучения
/лекции, дискусии и др./ с цел запознаване с
нормативната уредба, регламентираща
проблемите на корупцията и/или запознаване с
органите, упражняващи превантивни и
наказателни функции в тази сфера, и/или
надграждащи обучения

2.

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

31.12.2017г.

постоянен

всички членове на ООСППК,
които са държавни
институции

реализирани
обучения/лекции/
дискусии; обучени
служители

реализирани
инициативи/кампании;
всички членове на ООСППК
разпространени
материали

Подобряване на
административния
капацитет, като механизъм
за превенция на
корупционни прояви от
страна на служителите
Повишаване на
антикорупционната
култура на обществено,
като механизъм за
противодействие срещу
явлението корупция

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

1.

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

2.

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

3.

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

31.12.2017г.

Регионална дирекция по
горите Русе

проведено
мероприятие

скъсяване на дистанцията
"администрация граждани"

постоянен

Областен управител, кметове
на общини, председатели на
общински съвети

публикувани
съобщения

Информираност на
гражданите за дейността
на администрацията в
различни направления

публикувани
съобщения

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

постоянен

Областен управител, кметове
на общини, председатели на
общински съвети

4.

Преглед и актуализиране на вътрешните актове,
изготвяне на процедури и инструкции за
осъществяване на дейността на РИОСВ- Русе

постоянен

РИОСВ-Русе

5.

Провеждане на целева анкета с ползвателите на
предоставяните от РИОСВ-Русе
административни услуги

31.12.2017г.

РИОСВ-Русе

6.

Ротация на служителите, извършващи
контролни проверки на обектите, в т.ч.
въвеждане на необвързаност на служителите,
издаващи съответните
разрешителни/регистрационни документи,
бизнеса и експертите, осъществяващи контрол

7.

Въвеждане на електронно обслужване на
гражданите, както и предоставяне на
информация между институциите по
електронен път

Усъвършенстване на
вътрешната
уредба/процедури/инст
Осведоменост на
рукции и наръчници за
гражданите и подобряване
подобряване на
на качеството на
практиката, свързана с
предоставяните услуги
предоставянето на
административни
услуги
Получявяне на актуална
информация с цел
Протокол от проверка
предприемане на
на анкетните карти
съответните действия за
противодействие

постоянен

РИОСВ-Русе

Осигуряване на
ефективен контрол, без
създаване на
корупционни практики

постоянен

всички административни
структури - членове на
ООСППК

брой
обслужени/приключен
и процедури по
електронен път

Ефективен контрол

ограничаване на прекия
контакт с гражданите

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

1.

Провеждане на срещи с ученици и реализиране
на Ден на отворените врати, на които да бъде
разяснен начина за приемане на сигнали до
прокуратурата и тяхното разпределение на
случаен принцип чрез въведения в края на
2015г. нов модул за разпределение в
унифицираната информационна система на
Прокуратурата на Република България

2.

Организиране на среща-брифинг с местни,
национални медии и други държавни
институции на територията на РДГ по време на
седмицата на гората

3.

Изнасяне на лекция от Областния управител
пред студенти по право на тема „Органи на
изпълнителната власт и функции на областния
управител”

31.12.2017г.

31.12.2017г.

31.12.2017г.

Окръжна прокуратура Русе/в лицето на Адм.
ръководител и говорителя/

Регионална дирекция по
горите Русе

Областен управител

Повишаване нивото на
Проведени
информираност на
мероприятия,
гражданите и повишаване
разяснителни срещи и
на доверието в съдебната
др.
власт

проведена срещабрифинг

Повишаване
информираността на
обществото осносно
дейността и задълженията
на РДГ Русе

проведено
мероприятие/лекция

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

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

1.

Провеждане на проучвания/анкети сред
гражданите по отношение на услугите и
дейностите, които съответните институции
извършват спрямо гражданите, сроковете за
обслужване, безпричинно забавяне и др. и/или
по въпроси свързани с корупционно поведение
от страна на служителите в адм. структури
(въпросите, начина на разпространение и
провеждане, срокът на разпространение да са
според спецификата на администрацията)

31.12.2017г.

всички административни
структури - членове на
ООСППК

проведено
проучване/анкета,
изготвен отчет/анализ

Събиране и анализ на
актуална информация с
цел предприемане на
действия за
противодействие

