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По време на Председателството на Румъния Министерството на регионалното развитие и 
публичната администрация (МРРПА) беше домакин на 16-ото заседание на Комитета на 20 май 
2019 г. на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион (СЕСДР) и на дирекционния 
съвет по Приоритетна област 10 – „Развитие на институционалния капацитет и сътрудничество“ 
на СВЕЗУС. 

На срещата бяха разгледани подготвителни въпроси от 8-ото издание на Годишния форум на 
СЕСДР, който ще се проведе в Парламента в Букурещ, от 26 до 28 юни 2019 г. 

В рамките на тази среща по темата Приоритетна зона 10 на 26 юни ще бъде проведен Ден на 
участието на Дунав, с подкрепата на МРРПА – събитие, заложено в официалния календар на 
румънското Председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. 

Беше представено и състоянието на разработване на преразгледания вариант на Плана за 
действие за СЕСДР, като се поставя акцент върху съответните тематични приоритети. 
Същевременно бяха анализирани и възможностите за сътрудничество по Приоритетна област 10 
с други приоритетни области на СЕСДР.  

СВЕВРС е една от четирите макрорегионални 
стратегии на Европейския съюз, които 
успешно стартираха и се популяризират от 
Румъния и Австрия, след одобрението от 
Европейския съвет през 2011 г. При 
стартирането на Стратегията се включиха 14 
държави: девет страни членки на ЕС (Австрия, 
Румъния, България, Чехия, Хърватия, 
Германия – и чрез федералните провинции 
Баден-Вюртемберг и Бавария, Словакия, 
Словения, Унгария) и пет страни извън ЕС 
(Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, 
Република Молдова и Украйна). 

Стратегията има четири 
основни цели, а именно: 
• взаимосвързаност на 
Дунавския регион, 
• опазване на околната 
среда в Дунавския регион, 
• увеличаване проспе-
ритета в Дунавския 
регион 
• укрепване на Дунавския 
регион чрез структури-
ране на повече от 11 
приоритетни области. 

МРРПА на Румъ-
ния осигурява 

координация на 
приоритетна 

област 3 – 
„Култура, 

туризъм и преки 
контакти между 

хората“. 
Румъния 

координира тази 
област с 

България. 
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Министерството на регионалното развитие и публичната администрация (МДППА) чрез Дирекцията за 
етичност, добро управление и публична политика (ДИБЛАТ) разработи мониторинговия доклад (M3) на 
изпълнението на Националната стратегия за борба с корупцията 2016-2020 на публичната 
администрация през 2018 г. Документът представлява количествено и качествено обобщение на 
начина, по който националната стратегия за борба с корупцията е била приложена на равнището 
местна публична администрация през 2018 г. 

За да включи възможно най-много институции на местната публична администрация в механизма за 
мониторинг на Националната стратегия за борба с корупцията за периода 2016—2020 г., МДППА 
предприе редица дейности, насочени към подкрепа на представители на местните публични органи. 
По този начин мониторинговият доклад MД е резултат от устойчивите стъпки на МДППА, които са 
довели до: 

• хиляди имейли до 3228 административно-териториални единици, 
• посещения в сградата на 75 кметства и общини 
• стотици съвети и насоки, предоставени по телефона на служители на SNA в кметствата и окръжните 
съвети, 
• 8300 документа, представени и анализирани от АТВ (приблизително 10 GB информация) 
Всички тези стъпки са предприети за повишаване осведомеността сред работещите в местната 
публична администрация относно превантивните мерки за борба с корупцията, както и за насърчаване 
културата на прозрачност и почтеност при упражняването на публични длъжности. 

Мониторинговият доклад (МД) е изготвен въз основа на докладите за изпълнението на НСС през 2018 
г., представени от управите на административно-териториалните единици. Основните заключения, 
направени в резултат на извършения анализ на данните, предоставени от представителите на местните 
органи на публичната администрация, извършен в рамките на мониторинговия доклад (МД), но и в 
сравнение с 2016 и 2017 г., т.е. за периода 2012—2015 г. са: 

• По отношение прилагане превантивни мерки за борба с корупцията, институционалния процес и 
вземането на решения и мерките за добро управление, качественият анализ на представените доклади 
показва, че въпреки постигнатия напредък дейности, извършвани от докладваните административно-
териториални единици, няма съзнание за самокритичност 

• Установени са примери за добри практики и в прилагане иновативни мерки за насърчаване на 
почтеността, комуникацията и прозрачността, образованието за борба с корупцията, активното участие 
на гражданите, електронната администрация. Всички тези примери могат да бъдат намерени в 
интерактивна карта за най-добри практики, определена в областта на превенцията на корупцията на 
местно равнище за публичната администрация, която е достъпна на: http://greencity.mdrap.ro/. 
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