ПЛАН ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН
ОСНОВНИ ЦЕЛИ: ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ПУБЛИЧЕН
ОБРАЗ; СТРИКТЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ; ЗАСИЛВАНЕ
АКТИВНОСТТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА
МАКСИМАЛЕН ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Подобряване на комуникацията и
взаимодействието между Областна
администрация Шумен и гражданите.



2.
Изграждане
на
убеждение
в
общественото съзнание, че съществуват
работещи
мерки
за
превенция
и
противодействие на корупцията.









Внедряване на комплексно административно обслужване и одобряване на образците на
документи;
Актуализиране на административните услуги в съответствие с ИИСДА;
Периодично обновяване на информацията, публикувана на интернет страницата и на
таблата в сградата на Областна администрация Шумен.

Публикуване на докладите от заседанията на Областния съвет за превенция и
противодействие на корупцията на интернет страницата на администрацията;
За периода е извършен преглед на вътрешните правила съгласно процедурата за
оптимизацията им и публикуване на същите в интернет страницата на администрацията;
Създаване на възможност в интернет страницата на администрацията за подаване на
сигнал за корупционен риск (обратна връзка).

3. Подпомагане създаването на съвети на
общинско
ниво
за
превенция
и
противодействие
на
корупцията
в
общините в Област Шумен.





4. Изграждане на надеждни отношения със
средствата за масова информация, които да
бъдат двупосочни медиатори между
Областния управител и обществените
групи.





Основен механизъм за превенция и противодействие на корупцията е контролът,
осъществяван освен лично от Областния управител на област Шумен във връзка със
законово регламентираните му задължения, така също и от създадения към него Областен
обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията (ООСППК), основан на
принципа за обмен на информация и добри практики;
Провеждане на срещи с ръководители на териториалните структури на централната
власт, с кметовете на общини и други, извън администрацията.
Своевременно изпращане на информация, покани, респективно прессъобщения до
местни, регионални и национални медии;
Провеждане на периодични пресконференции, на които се дава
възможност
журналистите (медиите) да поставят и въпроси от обществено значение, свързани с
превенция и противодействие на корупцията в регионалните държавни институции;
Ежедневно публикуване на актуална информация за дейността на Областен управител на
област Шумен.

5. Насърчаване на взаимодействието
между служителите в администрацията,
които са пряко ангажирани с улесняването
на достъпа до информация.



Инициативи за осигуряване на обучения на администрацията като цяло и за повишаване
на доброто взаимодействие при предоставянето на административни услуги от
администрацията.

6.
Преминаване
към
електронен
документооборот, е-услуги, е-подпис, едокументи.





Създаване на нова интернет страница на Областна администрация Шумен;
Актуализиране на деловодната система в Областна администрация Шумен;
Въведено е комплексното административно обслужване и са одобрени образците на
документи;
Осигуряване на техническата инфраструктура и подготовка на деловодната система за
външен достъп.



