`ГОДИШЕН ОТЧЕТ
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ
СТРАТЕГИЯТА ЗА
ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

I. Наложени санкции за корупция за периода Януари 2007 – Декември 2007 год.
Образувани дисциплинарни производства
Временно отстранени от длъжност
Преназначени служители с оглед извеждане от корупционна
среда
Уволнени служители
Случай, в които е сезирана прокуратурата
Осъдени с влязла в сила присъда за корупционни престъпления

няма
няма
няма
няма
няма
няма

II. Получени сигнали за корупция за периода Януари 2007 – Декември 2007 год.
Дата на получаване
Няма получени
сигнали

Начин на получаване на
сигнала / по пощата, по
телефон, в пощ.кутия /

Съдържание на сигнала в
резюме

Предприети действия

Резултати

III .

ОТЧЕТ за изпълнение на конкретните мерки от Стратегията за прозрачно управление и за

превенция и противодействие на корупцията:

№
49

123

МЯРКА
Извършване на проверка , относно
наличие на промени в имотното
състояние на служителите в
администрацията за 2007 год.,
отразено в декларациите по чл. 29
от Закона за държавния служител
в сравнение с предходни години.

Въвеждане на вътрешноадминистративни процедури от
всички държавни органи за работа
при проверки на Омбудсмана и за
съобразяване с препоръките му.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

От
работещите
в
Областна
администрация
Бургас държавни служители и
съгласно попълнените от тях
декларации по чл.29 от ЗДС,
трима от тях декларират
промяна
в
имотното си
състояние спрямо 2006г.
Със заповед № РД 10 97/ 29.05.2007г. на Областния
управител
е
утвърден
Правилник за взаимодействие
и координация на Областна
администрация
Бургас
и
Обществения посредник.

ЗАБЕЛЕЖКА

С наше писмо №
9108 – 30/ 16.05.2007г.
сме
напомнили
на
кметовете от областта за
изтичащите срокове по
двете мерки от Плана за
действие на КППК за
2007г.
изпълнено.
С наше писмо №
9108 – 30/ 16.05.2007г.
сме
напомнили
на
кметовете от областта за
изтичащите срокове по
двете мерки от Плана за
действие на КППК за
2007г.
изпълнено

91

Провеждане на анкетно проучване
за удовлетвореността на
гражданите от качеството на
административното обслужване и
за измерване на риска от
корупционни действия на
администрацията

- Изготвена е Анкетна
С наше писмо 02.12
карта за потребителите на – 19/ 30.03.2007г. сме
административни услуги, която предоставили информ. за
е предоставена в Стаята за изпълнение на мярката
обслужване на граждани.
изпълнено
- Изработено и монтирано е

голямо табло с Хартата за правата на
клиентите и е монтирано в Стаята за
обслужване на граждани.

135

88

На
новопостъпилите
се
предоставят
за
самоподготовка
материалите на ИПАЕИ от Курса по
“Превенция и противодействие на
Организиране и провеждане корупцията – Етика на държавната
на антикорупционно обучение на администрация”.
всички служители, задължително
на новопостъпилите и оказване на
Осъществява се от звено
методическа помощ и съдействие „Човешки ресурси” в ОА Бургас
на администрацията на местната
власт от страна на областните
управи

Всички общини в областта
Анализ и оценка на практиката
при управление и разпореждането с имат разработени Наредби за реда
недвижими
имоти
частна за придобиване, управление и
разпореждане
с
общинско
общинска собственост;
имущество, съгласно чл.8 ал.2 от
ЗОС. Наредбите са приети на
заседания на Общинските съвети.
Наредбите, с малки изключения
/община Руен към момента на
справката не разполага с интернет
страница/
са
публикувани
в
интернет страниците на общините.
Някои от страниците /към момента

Членове на ООСППК са
участвали в обучения по
Проекти, организиране от МС
за:
-Пр. BG2004/ 016-711.10.04
Укрепване на капацитета – 1
човек;
-Обучение по превенция и
противодействие на
корупцията /Боровец/ - 2
души
-Обучението от 19-21
септември 2007 г. в хотел
"Аква Азур в к.к. Св. Св.
Константин и Елена - 1 човек

на справката/ се актуализират. В
предоставените ни справки от
общините се казва, че реализираните
сделки се извършват при спазване на
принципите на законосъобразност и
публичност, с оценки изготвени от
лицензирани оценители. Всички
обяви се публикуват в пресата и се
поставят на видни места в
общинските администрация.

89

120

Внасяне на периодични отчети
в Областните обществени съвети
за усвояваните средства от
Постоянната комисия за защита
на населението при бедствия,
аварии и катастрофи.

На 2 юли 2007г. на вниманието
на
областния
управител
е
предоставена обобщена информация
от секретаря на Постоянната
комисия за защита на населението
при бедствия, аварии и катастрофи
за етапа на усвоените средства за
общинските обекти с осигурено
целево
финансиране. Взето е
решение,
съгласно
което
Постоянната комисия за защита на
населението при бедствия, аварии и
катастрофи ще внася такива отчети
на всеки 6 месеца до окончателното
изразходване
на
отпуснатите
парични суми.

Изготвяне
на
електронен
каталог, на интернет страниците
на областните администрации,
включващ
информация
за
изискванията при извършването на
всички административни услуги,

Област Бургас е включена в
проект Е-област и в тази връзка
общините
предоставят
на
изпълнителя на проекта пълен
комплект за извършваните от тях
услуги за граждански и юридически

В интернет страницата
на Областна администрация
Бургас www.bsregion.org са
поместени пълен комплект за
извършваните
услуги
за
граждански и юридически

общинските лица, които по късно ще подготвят и
каталог на услугите.
В процес на изпълнение е.
С писмо от
Областния
управител № 9105-19/ 09.08.2007г.
сме уведомили всички кметове от
областта, че
е необходимо да
предоставят отчет за предприетите
от тях действия, с цел изпълнение на
горепосочената мярката.
Препоръчали сме им вида на
Създаване на публичен регистър
таблиците за подаваната от тях
на
имотите
общинска
информация
в
тази
връзка,
собственост;
изтъкнали сме необходимостта, тя
да бъде налична в интернет
страниците на общините, както и да
осигурят различни възможности за
търсене в интернет на изготвената от
тях
информация.
От
отдел
„Държавна
собственост”
при
поискване
им
се
предоставя
допълнителна информация.

предоставяни
от
администрации.

36

96

Пускане в действие на пилотна
интеграционна
система
за
електронна област /за Ст.Загора, Работи се по Проекта
Бургас и Добрич/

лица, както и линкове към
всички общини

изпълнено

След предоставяне
на
пълната
информация
на
елктронен
носител
на
вниманието на Областния
управител, ще можем да я
поместим и в сайта на
Областна
администрация
Бургас.

Не е приключил

V. Съпътстващи мероприятия:
1.

На 18.12. 2007 - проведен Ден на отворените врати в Областна администрация Бургас съвместно
със студенти от специалността „Публична администрация” от БСУ, Младежкия парламент, НПО и
медии. Целта да покажем как постигаме прозрачност в работата на администрацията, как обслужваме
по закона за Достъп до обществената информация. Да споделим резултатите по извършеното за
Достъпна среда за хора с увреждания.

2.

Среща с Омбудсмана на Община Бургас на тема – Институцията Омбудсман. Социална практика

3.

Събират се и се обобщават попълнените анкети

4.

Актуализация на интернетстраницата на Областна администрация Бургас

Изготвил:
Нели Гергова
Секретар ООСППК

