ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
ПРЕСТЪПНОСТТА И БОРБА С КОРУПЦИЯТА
ЛОВЕЧ
Днес, 22 март 2011 г. в зала 101 на Областна администрация Ловеч
се проведе първото за мандат 2009-2013 г. заседание на Областния
обществен съвет за превенция на престъпността и борба с корупцията. На
него бяха поканени 39 представители на държавни и общински структури
и НПО.
Дневният ред на заседанието се състоя от 5 точки:
1. Отчет за дейността на Обществения съвет за превенция на
престъпността и борба с корупцията за 2009 г.
2. Актуализация на състава - представяне на служител от всяка
организация, който ще работи в Обществения съвет.
3. Избор на нови членове.
4. Приемане насоките за работа на Обществения съвет за 2010 г.
5. Избор на ръководство на Обществения съвет и Координационен
екип.
В хода на заседанието като най-важен акцент бе определено
популяризирането на дейността обществения съвет чрез медиите, а за
осъществяването на тази основната задача в работата през 2010 г. за член
по-късно бе приет Павлин Иванов, редактор на сайта „Ловеч днес”.
Зам.-областният управител Сашо Данков, който бе избран и за
председател на обществения съвет, откри заседанието: „Днес сме се
събрали, за да актуализираме състава и да набележим план за работа на
създадения с решение на Министерски съвет областен обществен съвет за
превенция и противодействие на корупцията /ООСППБК/. Убеден съм, че
обединявайки усилията си ще успеем да превърнем съвета в реално
работещ орган с ясна цел – борба с корупционните практики и с
наложилото се в обществото мнение за безрезултатност в тази борба”.
В точка 1 от дневния ред бе разгледан обобщен материал за
направеното в различните териториални структури през 2009 г. по
отношение борбата с корупцията. Стана ясно, че навсякъде има „Горещ
телефон”, монтирани са и редовно се проверяват кутиите за сигнали,
всички служители са попълнили декларации за конфликт на интереси,
навсякъде е разработена Харта на клиента, разработени са стратегии за
управление на човешките ресурси и за управление на риска, има вътрешни
правила за подбор и назначаване на персонал, изработен е Етичен кодекс
на служителите.

В точка 2 бяха представени хората от различните структури, които ще
работят в съвета, а в точка 3 бе избран предложеният от Областна
администрация Павлин Иванов, собственик на сайта „Ловеч днес”.
В точка 4 от дневния ред бяха набелязани насоките за работа на
обществения съвет за 2010 г.
Корупция е „искането, предлагането, даването или приемането,
пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или
обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое
задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа,
неполагащата се облага или обещаването на такава”.
Борбата с нея е непрекъснат процес и, очевидно е, трябва да
започва още при назначаването на служителите, тоест още с
обявяването на свободните позиции, след което:
- да се провеждат конкурси за длъжности, заемани по служебно
правоотношение, съгласно изискванията на Наредбата за провеждане на
конкурси на държавните служители.
- подбор по предварително ясно регламентирани критерии
- кандидатите да не са в пряка йерархическа връзка с ръководството
- сключване на трудови договори със срок за изпитване в полза на
работодателя за лицата по трудово правоотношение, а за лицата по
служебно – съгласно Закона за държавния служител.
В хода на трудовия процес да се спазват приетите във всички
структури на администрацията правила. В това число и поощряване
взискателността при контрола, като един от критериите за
индивидуална оценка на кадрите, антикорупционно обучение на кадрите,
стриктно съблюдаване на утвърдените вече навсякъде, както е видно от
изпратените от вас материали антикорпуционни процедури - спазване на
ЗОП, създаване и функциониране на Постояннодействащи комисии за
разглеждане на оферти, осигуряване на прозрачност в дейността на
съответната администрация чрез регламентиране на основните
дейности, отговорните лица, сроковете за изпълнение и цени на
извършваните услуги, поддържане на интернет-страниците. Важно е да
продължи работата по сигнали за корупция, постъпили чрез пощенските
кутии, в административно гише, по телефона или директно в
обществения съвет
Поведението на всички ни при получаване на сигнал за корупция
трябва да бъде адекватно, незабавно да се направи проверка и да се
вземат мерки за предотвратяването на практиката не само в
конкретния случай, а строга проверка в цялата институция, след което
да се даде гласност при доказани случаи, както и да се информира
обществеността чрез медиите за взетите мерки. Само така ще спечелим
доверието на хората, което – очевидно е, е силно разклатено.

Общественото мнение е важен индикатор за ефективността на
институциите и мощно средство за контрол на дейността им по
противодействие на престъпността и корупцията и по гарантиране
личната сигурност на гражданите. Така че една от целите, която,
струва ми се е нормално да си поставим за тази година, е именно да
спечелим с работата си на наша страна хората, да спечелим доверието
им, за което е необходимо популяризиране на дейността на Обществения
съвет в цялата област, а това без медиите няма как да стане, те са не
само гарант, но и мост между нас и хората. Необходимо е в бъдеще да се
отделя по-голямо внимание за популяризиране дейността на
Обществения съвет, като членовете на ръководството и на
координационния екип ще участват по-активно в обществени форуми,
мероприятия и пресконференции по проблемите, свързани с превенцията
на престъпността. Това е причината и да поканим да се присъедини към
областния съвет собственика и редактор на сайта „Ловеч днес”.
ПРИОРИТЕТИ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2010 г.:
- Продължаване на прилагането на програмите за превенция на
престъпленията и противодействие на корупцията от всички
представени в съвета институции
- Иницииране на подходящи форми за сътрудничество на гражданите с
правозащитните органи - доброволни граждански сдружения за
съдействие на полицията, местни комисии да обществен ред и сигурност
и др.
- Популяризиране дейността на съвета сред обществеността, с оглед
привличане и ангажиране на нови граждански структури в дейността му
и подобряване резултатността при превенцията на престъпността и
корупцията
- Да се обърне особено внимание на въпроса за участието на служители и
упълномощени лица в дейности, при които може да се упражни
корупционен натиск, както и да се осуети възможността за конфликт на
интереси
- съблюдаване на всички вътрешно-нормативни документи за борба с
корупцията
- ежеседмично отваряне на кутията за сигнали за корупция и
предложения и своевременно реагиране
- ПРОВЕЖДАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ДЕН НА
ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – това може да стане със и без повод, може да се
провежда месечно, на тримесечие, няма правило, важното е хората да
бъдат допускани, за да се запознаят на място с работния процес и с
хората, които го осъществяват, за да няма спекулации и съмнения

- В Инспекцията по труда планират увеличаване броя на съвместните
проверки с други контролни органи
- От 1 юли ще бъдат оборудвани с технически средства за
видеонаблюдение помещенията за провеждане на теоретични изпити и
МПС-тата, с които ще се провеждат практическите изпити за
придобиване на шофьорска книжка
- Антикорупционните мерки с потенциал на развитие са провеждането
на кампании за подобряване информираността на гражданите за
условията и изискванията за предоставяне на административни услуги,
да се използва информацията за измерване на удовлетвореността на
гражданите, да се използва принципът на ротацияна служителите,
чувствителни към корупционен натиск, обучение, актуализация на
длъжностните характеристики, публичност на резултатите от
търговете, конкурсите и обществените поръчки
По точка 5 бе избран новият състав на Областния съвет, в който влизат
представители на полицията, на прокуратурата, на държавните и
образователни институции, както и тези на общините от областта и
представител на неправителствени организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Данков – зам.-областен управител на област Ловеч
ЗАМЕСТНИЦИ: Валентин Вълков – прокурор
Йовка Казанджиева - Окръжен съд
Бе избран и КООРДИНАЦИОНЕН ЕКИП в състав представители на
общините от Ловешка област, Венцислав Гатев – главен секретар на
Областна администрация Ловеч, Георги Иванов – директор на ОД на МВР,
и Павлин Иванов – редактор на сайта „Ловеч днес”.
СЕКРЕТАР на Областния обществен съвет е Елка Баръмова, служител
„Връзки с обществеността” в Областна администрация Ловеч.
В хода на дискусията стана ясно, че постъпилите в ООСППК сигнали
ще се разглеждат по време на заседания на координационния екип и ще
бъдат изпращани на компетентните органи, като председателят на съвета и
Областният управител на Ловеч ще могат да изискват информация за хода
на разследването по даден сигнал. Сигналите не трябва да бъдат анонимни,
трябва да имат дата и адрес на подателя, както и достатъчно информация
по проблема.
По време на срещата участниците в заседанието констатираха и
факта, че в последните години се наблюдава спад в общественото доверие
към работата на съветите по превенция и противодействие на корупцията.
Ето защо те се обединиха около мнението, че изключително важно е

Обществения съвет да излиза с категорична позиция по обществено
значими и наболели проблеми, свързани с престъпността и корупционните
практики.
Сред другите теми, които се обсъдиха, бяха конкретни мероприятия,
като провеждането на дни на отворените врати във всички държавни
институции, организиране на семинари и срещи с представители на
бизнеса в региона, свързани със съществуващи корупционни практики и
набелязване на мерки за преодоляването им, както и активна работа за
насърчаване и активизиране на гражданското общество за изказване на
мнение, подаване на сигнали и жалби.
„Основната ни цел е промяна в отношението на обществото към
корупцията и по-голяма чувствителност към този род практики. В тази
връзка апелирам гражданите да бъдат по-активни в подаването на жалби и
сигнали при наличие на сблъсък с порочни корупционни действия от
страна на която и да е институция, на който и да е служител, на какъвто и
да било пост. Всичките ни действия ще бъдат насочени да върнем
доверието на хората в управленските органи”, заяви в заключение Сашо
Данков.
Председател:.........................................
/С. Данков/
22 март 2010 г., Ловеч

Изготвил: ..............................................
/Е. Баръмова, секретар на ООСППБК/

