ГОДИШНА ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА - РУСЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията е
консултативен орган на Областния управител на област Русе в изпълнение на функциите и
задачите му във връзка с превенцията и
противодействието на корупцията и
организираната престъпност.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СЪВЕТА:
Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
подпомага Областния управител при провеждане държавната политика относно
превенцията и противодействието на корупцията. Общественият съвет е създаден с идеята
за по-близко взаимодействие на гражданите и организациите с държавните учреждения,
като има ключова роля в координацията между всички участници.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА СЪВЕТА:
1. Намаляване на предпоставките за корупция.
2. Създаване на условия за активен диалог по общественозначими за област Русе теми
и проблеми, както и възможности за тяхното ефикасно разрешаване;
3. Подобряване на достъпа до услуги и информация за дейността на администрацията;
4. Включване на местната общност при вземане на решения от обществен интерес;
5. Повишаване на отчетността на администрациите пред гражданите и бизнеса;
6. Създаване на условия за активен диалог и взаимодействие между гражданите и
институциите, както и между самите институции;

ПРИОРИТЕТИ:
Ефективното сътрудничество между Областен управител на област Русе, Областна
администрация на област Русе, общинските администрации на територията на областта,
териториалните структури на изпълнителната власт на територията на областта,
гражданите и гражданските организации, целящо:
 повишаване на антикорупционната култура на обществото, като механизъм за
противодействие срещу явлението корупция;
 подобряване на административния капацитет, като механизъм за превенция на
корупционни прояви от страна на служителите в администрациите;
 скъсяване на дистанцията „администрация-граждани”;
 повишена информираност на гражданите за дейността на администрациите,
повишаване на доверието на гражданите в институциите;
 гласност и прозрачност при разходване на европейски средства и др.

МЕРКИ:
 Организиране на брифинги, публични лекции и др. подобни дейности с оглед
превенция на корупцията;
 Осъществяване на обмен на добри практики с Обществени съвети от други
региони;
 Осъществяване на координация и стимулиране на партньорското взаимодействие
между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствени
организации за превенция и борба с корупцията;
 Предлагане антикорупционни практики и др.

ЗАСЕДАНИЯ И ИНДИКАТИВНИ ТЕМИ:
I. Първо заседание – 24 април 2017 г., 10 часа в Зала „Св. Георги” на Областна
администрация - Русе
Дневен ред:
Докладват: Членовете на Комисията
1. Отчет за дейността на ООСППК – Русе за 2016г.
Докладва: Председателя на ООСППК – Русе.
2. Приемане на план за действие на ООСППК – Русе за 2017г.
Докладват: Секретар на Съвета и членовете на Съвета.
3. Разни.
II. Второ заседание – 24 ноември 2017 г., 10 часа в Зала 1 на Областна администрация
- Русе
Дневен ред:
1. Представяне на резултати от анкетни проучвания за мнението на гражданите
относно проявата на корупционно поведение от страна на служители в администрациите.
Докладват: Членовете на Съвета.
2. Разни.
Докладват: Членовете на Комисията
III. Други дейности
1.

Съвместна дейност на ООСППК с други областни комисии и съвети.

