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СИЛИСТРА ПРЕС

ОБЩИНА АЛФАТАР Е ОТЛИЧНИК В
РЕЙТИНГА НА АКТИВНАТА ПРОЗРАЧНОСТ

КАЛИНА ГРЪНЧАРОВА
Координатор на ПДИ
за област Силистра
Община Алфатар продължава да държи първото
място по прозрачност сред
институциите в Силистренска област и второ място
в България, стана ясно от
проучване на Програма
Достъп до информация
(ПДИ), осъществено в периода 10 март – 23 април
2016 г., когато експертите
на организацията са прегледали 565 интернет страници на административни
структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво,
публично правни субекти,
задължени да предоставят
информация, и независими
органи на власт.
Целта на проучването
е да се оцени как органите
на власт изпълняват задълженията си по Закона за
достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други
нормативни актове за публикуване на информация в

Интернет, и как отговарят
на заявления за достъп по
електронен път.
Вниманието на проучването този път е насочено
към измененията в ЗДОИ
от м.декември 2015 г., голяма част, от които влязоха
в сила от 12 януари 2016
г. Нивото на прозрачност
тази година бе оценявано
с точки по 118 (126 за общините) индикатора, като
възможният максимум е
143,5 (158,5 за общините).
Община Алфатар събра
общо 107,5 т. в Рейтинга на
активната прозрачност и за
трета поредна година води
в класацията сред проверените институции в област
Силистра.
За отбелязване е фактът, че с този резултат заема второ място в България
след Община Сливен и преди Бургас, Разлог, Банско,
Русе и др. Отново е сред
първите и по бързина на отговор на подадено заявление по ЗДОИ - на 2-я ден от
получаването! Припомняме, че през 2014 г. Община
Алфатар беше на 6-то място в страната и на церемонията по повод Международния ден на правото да
знам - 28 септември, бе отличена от Програма Достъп
по Информация с Почетна
грамота в категория „Институция, най-добре организирала предоставянето на
информация на граждани“.
Община Алфатар е и
сред десетте институции в
страната, които са публикували списъка по чл.15а,

ал.3 на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет в сферата на тяхната дейност.
Активното публикуване на
информация, свързана с
финансовата и бюджетна
прозрачност на Община Алфатар е с най-висока оценка в областта – 26 т. При
последното проучване на
ПДИ Община Силистра със
своите 75,0 точки се придвижи напред и се класира
на второ място, като успя
да изпревари Областна администрация, която го заемаше през 2015 г. и 2014 г.
Независимо от второто
място, смущаващ е фактът,
че на сайта на Община Силистра няма обособена
секция „Достъп до информация“, което е причина и
за липсата на публикувани
годишни отчети по ЗДОИ.
Тази секция трябваше да
бъде създадена до края на
2009 г. Просрочен с два дни
е отговорът на Заявление
по ЗДОИ подадено по електронен път, с което се иска
копие от Инструкция за документооборота в Общината във връзка с проучването
на активната прозрачност.
Община Тутракан със
70,9 т. се придвижи на трето място в Силистренска
област, след като в предходните две години заемаше неотменно четвъртото.
Националната класация й
отрежда 142-ро място. В
секция „Достъп до информация“ има публикувани годишните отчети от 2011 до
2014 г., но все още липсва

отчетът за 2015 г. И нещо
немаловажно - Община Тутракан и досега (повече от
50 дни) не е отговорила на
Заявление по ЗДОИ подадено на 17 март 2016 г. Рейтингов напредък в областта
бележи Община Кайнарджа
- на шесто място е (205-то
в страната), след като през
2014 г. е била осма, а през
2015 – десета. Същото се
отнася и до Община Ситово – от последно до 7-мо
място в областта и 399-то в
държавата.
Регионалната здравна
инспекция отстъпи с една
крачка миналогодишните
си позиции в Рейтинга на
активната прозрачност, и
от трето място през 2015
г. вече е на четвърто (144то в страната). На сайта на
РЗИ-Силистра липсват публикувани Устройствен правилник на институцията, вътрешни правила, свързани с
предоставянето на административни услуги, списък на
общите административни
актове, издадени от органа, а в секция „Достъп до
обществена информация“
не е публикувана все още
информация за реда и условията за повторно използване на информация от
обществения сектор, както
и информация за таксите
за повторно използване на
информацията.
Спад в рейтинга бележи
Областна администрация,
която от второто място
през предходните две години, вече е на пето място.
На интернет страницата не

са публикувани уведомления за откриване на производство по издаване на
общ административен акт,
описание (законово основание, метаданни, формати) на регистрите и базите
данни, които поддържа
институцията, декларации
за конфликт на интереси и
др. Класирането в страната
й отрежда съответно 199то място през 2016 г., 48-о
през 2015 г. и 2014 г. В секция „Достъп до информация“ липсва разяснителна
информация за упражняването на правото на информация, информация за нормативите за разходите за
предоставяне на достъп до
информация, списък на категориите информация класифицирани като служебна
тайна.
И РИО на МОН-Силистра
също се движи надолу по
кривата на рейтинга. През
2014 г. териториалното
представителство на образователното министерство
е било на трето място, през
2015 г. - на 6-то и през 2016
г. - на 8-мо (в страната съответно - 54-то, 291-во и 430то).
На сайта им няма да намерите публикувани стратегии, програми и планове
за развитие, отчети за дейността, информация за конкурси за държавни служители. Спад в прозрачността се
наблюдава и в Община Главиница - от 2014-та до 2016
г. движението е от 5-то, през
6-то до 9 място сега (в страната – 226-то, 274-то и 466-

то). Без движение напред
в Рейтинга на прозрачната
активност, който разработва ПДИ, през последните
три години са още ОДМВР
и ОД „Земеделие“.
В дъното на класацията при общините от област
Силистра е Община Дулово, която втора година не
отстъпва предпоследното
11-то място (в страната заема през 2014 г. – 279 място, 2015 г. – 467 и 2016 г.
– 504)
. Две са общините в България с най-нисък рейтинг
при публикуване на информация, свързана с финансовата и бюджетна прозрачност – Община Дулово е с
2 т., изпреварена само от
Община Белица с 0 точки.
В крайна сметка, независимо че не са изпълнени
всички стандарти за активна прозрачност, публикациите, свързани с оперативната информация на местната
власт в област Силистра са
на сравнително приемливо
равнище – има подобрение
в публикациите свързани
с бюджетите на общините,
с изключение на горецитираната Община Дулово, и
предварително обявяване
датите на обществените
обсъждания на проектобюджета в общините. Решенията на Общинските съвети
също се публикуват на уеб
страниците. С повече информация и конкретика от
проучването можете да се
запознаете на сайта на Програма Достъп до Информация: www.aip-bg.org.

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕД В
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ В АЛФАТАР, СРЕДИЩЕ И СИТОВО
В първите дни на м.
май в изпълнение на
програмата на Детска
полицейска
академия,
реализираща се в общините от област Силистра
- Алфатар, Кайнарджа и
Ситово, бе проведен интерактивен урок с деца
от академията в гр. Алфатар по темата „Домашно насилие“.
В рамките на урока

участниците придобиха
знания за феномена домашно насилие, правната рамка по темата, възможностите за защита
и компетентните институции от които могат да
потърсят съдействие.
Организатор на урока бе младши инспектор
Атанас Атанасов, а гост
- лектори на събитието бяха експертите към

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“: Яна
Михнева - психолог в
ЦОП, Христина Кирова социален работник в КЦ
и Галя Иванова - юрист
към организацията.
По темата домашно
насилие бе проведен
интерактивен
урок
в
рамките на Детска полицейска академия 2016 г.
в с. Средище, общ. Кай-

нарджа.
Инициативата
бе организирана от ПИ
Теодор Гърдев с подкрепата на училищното ръководство на ОУ „Цанко
Церковски“.
В рамките на срещата децата се запознаха
с видовете насилие и
необходимостта от предприемане на действия
за неговото ограничаване, получиха информа-

ция за законодателната
основа, регулираща проблема и институциите,
които имат правомощия
в тази насока.
Лектори на срещата
бяха Христина Кирова
- социален работник в
Кризисен център за лица
обект на домашно насилие и трафик на хора
и Галя Иванова - юрист
към Център за консул-

тиране и превенция на
домашно насилие и Кризисен център - Силистра.
Провеждането на такива
срещи е заложено в годишния план на Експертен регионален съвет по
проблемите на домашното насилие в регион Силистра, чиито членове са
ОД на МВР, Съд, Прокуратура, Социални служби, Общини, НПО и др.

