ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД СТРАЖИЦА
С Протоколно решение № 2.2 от заседание на Министерския съвет
от 12.01.2006 г беше приета Стратегия за прозрачно управление и за превенция и
противодействие на корупцията. С Решения на Министерския съвет № 60 и №
61 от 02.02.2006 г. бяха приети Програма за изпълнение на Стратегията за
прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията и за
създаване на Комисия за превенция и противодействие на корупцията с
председател - министъра на вътрешните работи.
От приетите документи и от утвърдения от Председателя План за
работа на комисията за първото полугодие на 2006 г., произтичат задължения за
местните органи на самоуправлението, в отговор на които е разработена
настоящата

ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ
И ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
Приета с Решение № 493/29.03.2006 година на Общински съвет

Мярка

Отговорност

срок

Мерки в публичната сфера
1.1
1.2

1.
Превенция
и
противодействие
на
корупцията
Разработване на план за провеждане на
антикорупционно обучение за служителите на
всички нива в администрацията
Въвеждане на вътрешни механизми за контрол на
декларациите за избягване конфликт на интереси
на държавни служители

31.03.2006 г.

30.04.2006 г.

1.3

Огласяване на мерките за прозрачност в
управлението

31.03.2006 г.

1.4

Разработване на портал за публикуване на
проектите на закони и стратегии и даване
възможност на гражданите за предварителни
коментари по тях

30.09.2006 г.

1.5

Актуализиране на длъжностните характеристики за
всички ръководни длъжности, като се включат
подробни описания на отговорностите за
планиране, управление и контролиране на
ресурсите и за точното спазване на
административните процедури

30.06.2006 г.

1.6

Разработване и изпълнение на програма за
обучение по проблемите на корупцията и
конфликтите на интереси за служителите в
местната администрация

30.06.2006 г.

2.1

2.Институции за независим контрол и
ограничаване на политическата и
административната корупция
Въвеждане на вътрешноадминистративни
процедури за оказване на съдействие и
съобразяване с отправяните препоръки на
националния омбудсман.

30.09.2006 г.

Мерки в стопанската сфера
1.1

1. Обществени поръчки и концесии
Прилагане на конкретни мерки за сътрудничество с
контролните органи с цел повишаване на
ефективността в областта на обществените поръчки

20.12.2006 г.

Граждански контрол и активизиране
на сътрудничеството с гражданското
общество

1.1

2.1

3.1

1.Институционализиране на гражданския
контрол върху работата на администрацията,
изработването и провеждането на политика на
прозрачност
Разработване и усъвършенстване на формите за
антикорупционно сътрудничество между общината,
държавните органи, медиите и неправителствените
организации

2. Гражданско участие в превантивната
дейност срещу корупцията
Организиране на периодични тримесечни публични
обсъждания и кръгли маси с участието на
неправителствените организации и местния бизнес,
посветени на възможностите за граждански контрол
при формирането и разходването на общинския
бюджет и участието на гражданите при
обсъждането на жалбите, молбите, сигналите и
препоръките отправени към органите на местната
власт

3.Сътрудничество между държавните органи и
гражданските организации в усвояването на
най-добрите международни практики
Изучаване и прилагане на положителния опит на
държавите от ЕС

30.09.2006 г.

на всеки три
месеца

постоянен

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
МЯРКА / ДЕЙСТВИЯ

Отговорност

Срок

Мерки в публичната сфера
1.
2.

3.
4.

1.
Превенция
и
противодействие
на
корупцията
Идентифициране на работните места с
корупционен риск и разработване на програма за
обучение на служителите
Разработване на програма за обучение по
проблемите на корупцията и конфликтите на
интереси за служителите в местната
администрация
Организиране и включване в антикорупционно
обучение на длъжностните лица в курсовете и
семинарите, организирани от МС и КППК
Въвеждане на вътрешни механизми за контрол на
декларациите за избягване конфликт на интереси
на държавни служители

5.

Изработване на подходящи табла и обявяване
решенията на Общински съвет Стражица след
всяко заседание

6.

Разработване и изпълнение на правила за
обявяване по подходящ начин проектите на
програми и наредби на Общинския съвет за
даване възможност на гражданите за
предварителни коментари по тях
Изработване програма за най-пълно използване
възможностите на общинското кабелно радио за
гарантиране на прозрачно управление и отчетност
в дейността на Общинския съвет и Общинската
администрация
Актуализиране на длъжностните характеристики
за всички ръководни длъжности, като се включат
подробни описания на отговорностите за
планиране, управление и контролиране на
ресурсите и за точното спазване на
административните процедури
2.Институции за независим контрол и
ограничаване на политическата и
административната корупция
1. Разработване и въвеждане на
вътрешноадминистративните процедури за
оказване на съдействие и съобразяване с
отправяните препоръки на националния
омбудсман

7.

8.

2. Създаване институцията на обществения
посредник

Секретаря
общината

на

31.04.2006 г.

30.06.2006 г.

Секретаря
общината

на

30.12.2006г.

Кмет
община

на

30.04.2006 г.

Председател
Общински
съвет, кметове
и
кметски
наместници
Председател
Общински
съвет

31.04.2006 г.

Председател
Общински
съвет, кметове
и
кметски
наместници
Кмет
на
община

30.06.2006 г.

Председател
на Общински
съвет
Кмет
на
община

30.09.2006 г.

Председател
на Общински
съвет

20.12.2006 г.

30.04.2006 г.

30.06.2006 г.

Мерки в стопанската сфера
1.

1. Обществени поръчки и концесии
Разработване и прилагане на конкретни мерки за
сътрудничество с контролните органи с цел
повишаване на ефективността в областта на
обществените поръчки

на

20.12.2006 г.

Председател
на Общински
съвет
Кмет
на
община

30.09.2006 г.

Председател
на Общински
съвет
Кмет
на
община

на всеки три
месеца

Председател
на Общински
съвет
Кмет
на
община

постоянен

Кмет
община

Граждански контрол и активизиране
на сътрудничеството с гражданското
общество
1.Институционализиране на гражданския
контрол върху работата на администрацията,
изработването и провеждането на политика
на прозрачност
Разработване и усъвършенстване на формите за
антикорупционно сътрудничество между
общината, държавните органи, медиите и
неправителствените организации

2. Гражданско участие в превантивната
дейност срещу корупцията
Разработване на график за периодични
тримесечни публични обсъждания и кръгли маси с
участието на гражданите, неправителствените
организации и местния бизнес, посветени на
възможностите за граждански контрол при
формирането и разходването на общинския
бюджет и участието на гражданите при
обсъждането на жалбите, молбите, сигналите и
препоръките отправени към органите на местната
власт

3.Сътрудничество между държавните органи
и гражданските организации в усвояването
на най-добрите международни практики
Изучаване на положителния опит на държавите от
ЕС чрез различни форми – семинари, Интернет,
добри практики и прилагане в дейността на
Общинския съвет и общинската администрация

