Областна администрация Русе приключи дейност „Дни на отворени врати”
по проект.

При засилен интерес преминаха „Дните на отворените врати” по
проект
на
Областна
администрация
Русе:
„Подобряване
на
административния капацитет за ефективна координация и партньорство
между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при
реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе”. Проектът
се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет”,
Договор № BG A-10-13-18/22.02.2012 г. по, съфинансиран от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
В периода 15.07. - 15.08.2013г. през отворените врати преминаха над
1000 души, които наред с информацията, която получиха се включиха в
анкетното проучване и направиха предложения за подобряване
партньорството между заинтересованите страни в област Русе от п-доброто
планиране и изпълнение на политики за устойчиво развитие.
Прави впечатление, че женската активност е по-висока, като от
всички анкетирани лица, мъжете са 254, а жените 482, съответно 35 % и
65%. Това не отговаря на реалното съотношение между половете в областта,
но отразява донякъде заетите в административната дейност.
По възрастова група преобладаващи са лицата между 45-65 години,
което потвърждава изводите, направени в Областната стратегия за развитие
на област Русе, че населението в областта, а и нацията като цяло застарява и
са налице сериозни демографски проблеми. (В края на 2012 г. хората в
област Русе на 65 и повече навършени години са 19.2 процента, което е с
0.4 повече от 2011 г. и 2% повече спрямо 2005 година. България е една от
петте страни с най-висок процент възрастни хора.)
От всички 736 анкетирани, 13% се самоопределят като хора с
увреждания, 2% от малцинствена група по етнически признак, 12%
безработни, а над 70% не принадлежат към никоя от посочените групи. Това
доказва, че са спазени принципите на хоризонталните политики и поканите
към участници в „Дните на отворените врати” са отправяни към всички, без
оглед на техните пол, етническа принадлежност или наличие на някакъв вид
увреждане.
Относно отзивчивостта на служителите, участниците са отговорили
предимно, че са били обслужени компетентно и бързо – около 86 %, а само
около 3% са недоволни от отношението към тях.
Данните от проучването показват, че на въпроса за процеса на
обсъждане и развитие на политиките и проектите на Областна
администрация Русе, касаещи вземането на обществено значими
политически решения – 36% от анкетираните са на мнение, че имат
възможност да участват, 30 % считат, че препоръките им се вземат под
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внимание, а 22%, че участието на гражданите е по–скоро формално. Под
10% от участниците в проучването са дали отрицателен отговор.
Според 393-ма от анкетираните, информацията, която получават за
формулираните политики, проекти и мерки е своевременна, докато 268
отговарят, че не винаги са информирани. Процентът на не получаващите
информация е 10%. С оглед обобщените резултати се забелязва, че трябва
да се обърне внимание на каналите и достъпа до информация. Това се
потвърждава и в следващият въпрос, в който само 14% са научили за „Дните
на отворени врати“ от уеб-сайта на Областна администрация Русе,
www.ruse.bg.
Голяма част от анкетираните (над 69%) отбелязват, че
дезинформираността на гражданите се дължи на липса на инициатива от
тяхна страна. На заден план се посочва, че проблемът е в процедурата по
създаване на обществени съвети (едва 10%), а 12% твърдят, че в област Русе
няма проблеми, които да изискват гражданска позиция.
Относно разпределението на инициативата, 54% от анкетираните са
посочили че тя е на гражданите, защото: „са най-голямата обществена
група” и „касае техните проблеми”. Това показва повишения интерес и
желанието за обществено обсъждане на различни проблеми, 33% са
отговорили, че инициативата е на областна администрация, защото: „е в
правомощията и да организира и контролира общинските администрации”,
„е необходимо партньорство с гражданите и заинтересуваните институции”,
13% – на общинската администрация, защото: „те са компетентните органи”
и „най-добре познават проблемите на общината си”.
Най-висок интерес сред анкетираните има към образуването на
Обществен съвет за „Политики, касаещи младежта, децата, спорта и хората
в неравностойно положение” – 21%. След него на второ място с 15 % се
нареждат „Обществен ред и сигурност” и „Дейности и проекти за
благоустрояване на районите и кварталите и за съхранение и развитие на
техните традиции, културни ценности”, на трето място, с 12 % е интересът
към околната среда, а с 11% е измерен интересът към „Осъществяване на
проекти и добри практики, които са от взаимен интерес на Общинските
администрации и местните общности” и „Изграждане и поддържане на
активен местен социален капитал, който да подпомага дейностите на
общинските администрации в полза на гражданите от местната общност”. В
30 анкети (2%) запитаните са посочили „Други сфери на дейност”, но
поради липса на конкретни предложения не може да се определи техният
характер.
По време на „Дните на отворените врати” са дефинирани над 50
препоръки, касаещи информираността на гражданите, участието им в
изграждането на Обществените съвети и процедурите, както и разработване
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Обществен ред и сигурност, подобряване на околната среда и начина на
живот на гражданите в област Русе.
Над 90 % от анкетираните подкрепят инициативата „Дни на
отворените врати” и считат, че тя трябва да бъде продължена.
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