ОБОБЩЕН ДОКЛАД
относно действията за превенция и противодействие на корупцията и
мерките за създаване на прозрачност, предприети от териториалните
звена на изпълнителната власт и общинските администрации в област
Ловеч за периода от юли 2013 г. до декември 2013 г.
Във връзка с т. 3.4. от План за действие за превенция и противодействие на корупцията
за 2013 г. и мерките за създаване на прозрачност и писмо изх. № ПР-4/75 от 04.12.2013 г. на
Областен управител – Ловеч, в Областна администрация – Ловеч са постъпили доклади от
всички структури относно регистрирани корупционни сигнали и конкретни действия по
противодействие на корупцията за отчетния период.
Основните пунктове, по които общините развиват антикорупционната си дейност
са:стриктно и детайлно разработване на вътрешни правила, харта на клиента, стратегии,
програми и етични норми,пряко или косвено регламентиращи превенцията на корупцията;
поддържане на ефективно работещ център за услуги и информация на гражданите, който
прилага системата за обслужване на граждани „на едно гише“, пресича контактите между
потребител и пряк изпълнител на услугата, ограничавайки възможностите за корупционни
практики; осигуряване информираност на гражданите чрез актуални информационно табло,
интернет страница, брошури и т.н., които благоприятстват обществения контрол; осигуряване и
периодично проверяване на кутия за мнения и предложения, посредством която се измерва
удовлетвореността на потребителите и се създава възможност за алармиране към съответната
общинска администрация в случай на корупционни практики и некоректно отношение от
страна на служители; осигуряване на специална телефонна линия за сигнали и оплаквания от
граждани; коректно и срочно попълване и подаване на декларации по ЗПУКИ от страна на
служителите.
Освен горепосочените мерки, Община Ловеч е предприела ротация на служителите в
особено чувствителни към корупционен натиск сфери, като например в областта на
обществените поръчки. В община Тетевен е проведен контролен одит от INTERTEK Ltd на
Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравословни и
безопасни условия на труд. Един от приоритетите на този одит е създаването условия на
прозрачност.
В осемте общини в областта за периода от юли 2013 г. до декември 2013 г. няма
получени сигнали за корупция, няма данни за образувани дисциплинарни или наказателни
производства срещу служители от общинските администрации, няма временно отстранени от
длъжност или уволнени служители във връзка с корупционни сигнали.

