Приет с решение по т.2 от дневния ред на заседание на ООСППК Русе, проведено на 06.03.2015г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари – декември 2015)

№

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 от
изпълнителната, законодателната и съдебната
власти отговорни в борбата със злоупотребите и
измамите със средства от ЕС.

2.

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

3.

Информиране на обществеността за дейността
на държавната и общинската администрация
чрез публикуване на вътрешните ведомствени
актове като инструкции, наредби и указания,
Вътрешни правила за възлагане на обществени
поръчки, Вътрешни правила за създаване и
поддържане на профила на купувача, други
документи, съобразно разпоредбите на ЗОП и
ППЗОП, Реугистър/списък на декларациите по
чл.13 от ЗПУКИ и др.

постоянен

- ОД на МВР Русе;
- Окръжна прокуратура Русе

Срещи с представители
на Окръжна
прокуратура Русе

Оптимизиране на
съвместната дейност

два пъти
годишно

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

Оптимизиране на
съвместната дейност

31.12.2015

териториални структури на
министерства и ведомства,
кметове на общини

публикувана
информация

Информираност на
гражданите, включително
по изпълнение от страна
на администрациите на
изискванията на закона;
ефективно разходване на
публичните средства;
повишаване доверието на
гражданите в
институциите

II. Секторен подход за превенция и противодействие на корупцията
1.

Осъществяване на контролза контрол на
патрулно постовата дейност в РУ на ОД на
МВР Русе и сектор ПП

декември 2015г.

ОД на МВР Русе

Брой проверки

Недопускане на
корупционни прояви.

2.

Провеждане на съвместни дейности с другите
структури на МВР работещи на територията на
област Русе

постоянен

ОД на МВР Русе
структури на МВР работещи
на територията на област Русе

Брой съвместни
дейности

Постигане на оптимални
резултати
припротиводействието на
престъпността и
осъществяване на взаимна
помощ и контрол при
изпълнение на дейностите

3.

Публикуване в профила на купувача на
електронните документи по чл.22б,ал.2 от ЗОП
съгласно вътрешните правила за публикуване в
Профила на купувача в ОДМВР-Русе

постоянен

ОД на МВР Русе

Брой публикации

Ефективно разходване на
публичните средства

III. Мерки, целящи укрепване на антикорупционната среда

1.

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

постоянен

2.

Прилагане на Методиката за оценка и подбор на
интегритета при първоначален подбор на
кандидати за служители в МВР

постоянен

териториалните структури на
Инициативи и капании
министерства и ведомства

ОД на МВР Русе

Брой изследвания на
кандидати

Промяна на модела на
поведение и мислене на
гражданите

Подбор на качествени
служители

3.

Провеждане на обучения /лекции, дискусии и
др./ на служителите от държавната
администрация 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

31.12.2015г.

4.

Повишаване на обществената осводемонест,
относно дейността на държавната
администрация за разкриване на случаи на
корупция и на наложени наказания на
служители от ведомството, включително при
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити. Публичен отчет за получените и
обработени сигнали за корупция и за
резултатите от проверки по сигнали за
корупция

постоянен

всички членове на ООСППК,
публикувани
Повишена информираност
които са държавни
отчети/изнесена
на гражданите
институции
публично информация

5.

Провеждане на разяснителни кампании чрез
разпространение на информационни материали,
по въпроси касаещи корупцията, 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

постоянен

реализирани
инициативи/кампании;
всички членове на ООСППК
разпространени
материали

6.

Прилагане на Методиката за оценка и подбор на
интегритета при първоначален подбор на
кандидати за служители в МВР

постоянен

всички членове на ООСППК,
които са държавни
институции

ОД на МВР Русе

реализирани
обучения/лекции/
дискусии; обучени
служители

Брой изследвания на
кандидати

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

Подбор на качествени
служители

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

1.

2.

Реализиране на дейности и използване на
възможностите на регионалните средства за
масово осведомяване за ангажиране на
общественото внимание и съдействие на
обществени формации и не правителствени
организации при противодействие на
корупцията, тежките криминални и
икономически престъпления, нарушаването на
обществения ред. Засилване на ролята на
Поставяне на опознавателни табелки за
самоличността и длъжността на служителите
(баджове) в администрацията на Окръжна
прокуратура

3.

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

4.

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

5.

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

постоянен

30.04.2015г.

ОД на МВР Русе;
средствата за масово
осведомяване на територията
обслужвана от ОДМВР Русе,
Обществени формации,
неправителствени
организации

Публикации,
Прояви

Подобряване на средата за
сигурност

Повишаване на нивото на
Действително
Окръжна прокуратура/в
информираност на
поставени
лицето на Адм. къководител и
гражданите и повишаване
съдебния секретар/
обозначителни табелки
на качеството на
обслужването

31.12.2015

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

6.

Организиране на приемни дни на
ръководството на РДГП и началниците на
териториални звена

ежеседмично

Началници на структурни
звена в Регионална дирекция
"Гранична полиция"

проведени приемни
дни

скъсяване на дистанцията
"администрация граждани"

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

1.

Поддържане на интернет страницата на ОД на
МВР Русе, така че информацията на нея да е
пълна и ясна, лесно разбираема и точна, във
всичките и рубрики.

2.

Разширяване и утвърждаване на съвместната
дейност на оперативните служби в ОД на МВР
Русе с другите държавни и контролни органи в
региона за своевременно получаване,
изясняване, легализиране и реализация на
сигнали за корупция, данъчни, финансови,

3.

Организиране на среща-брифинг с местни,
национални медии и други държавни
м. април 2015г.
институции на територията на РДГ по време на
седмицата на гората

4.

Засилване на гражданския контрол върху
дейността на администрацията чрез участие на
НПО в партньорство с адм. структури в
инициативи на регионално и общинско
равнище, свързани с изпълнение на проекти с
европейско финансиране, управление на
държавните и общински имоти и др.

постоянен

ОД на МВР Русе;

постоянен

ОД на МВР Русе;
Държавните и контролните
органи на територията на
област Русе.

постоянен

Регионална дирекция по
горите Русе

Коректност на
информацията

Прозрачност в дейността
на ОД на МВР Русе

Осъществени срещи

Намаляване на
възможностите за
реализация на корупция,
данъчни, финансови,
митнически и други
закононарушения

проведена срещабрифинг

повишаване
информираността на
обществото осносно
дейността и задълженията
на РДГ Русе

НПО, медии, граждани,
Областен управител, кметове проведени инициативи,
на общини, териториални
изготвени анализи,
структури на изпълнителната
отчети и др.
власт

Гласност и прозрачност
при разходване на
европейски средства

5.

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

30.03.2015г.

Областен управител

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

ОД на МВР Русе

Планове и анализи

Идентифициране от
рcководителите на
структури в ОД на МВР
Русе на дейностите с
повишен корупционен
риск и анализирането им.

31.12.2015г.

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

първи месец на
всяко
тримесечие

Администрация на
Регионална дирекция
"Гранична полиция"

брой констатирани
заплахи

по-полна информация
относно идентифициране
/предотвратяване на
заплахи

1.

В изпълнение на Стратегията за управление на
риска в МВР/2009г. Идентифициране от
руководителите на структури в ОД на МВР
На шестмесечие
Русе на дейностите с повишен корупционен
риск и анализирането им

2.

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)

3.

Актуализиране на Риск-регистър на РДГп по
отношение на заплахата "корупционна или
друга престъпна дейност от страна на
служители на РДГП"

