План за изпълнение на мерките по Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България (2015-2020 г.)
(приета с Решение № 230 на Министерския съвет от 9 април 2015 г.)

Планът е приет на първото заседание на Националния съвет по антикорупционни политики, проведено на 08.07.2015 г.
Настоящият план включва всички мерки, предвидени в приетата от Министерския съвет Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.
Контрол по изпълнението на всяка една от мерките ще бъде осъществяван текущо в рамките на Националния съвет по
антикорупционни политики. Мерките в Стратегията, които се отнасят към постигането на повече от един от приоритетите, фигурират
само един път в плана. Мерките, които са залегнали в други стратегически документи (Стратегия за електронно управление на
Република България; Стратегия за сектор обществени поръчки; Стратегия за реформа на съдебната система) не са включени в
настоящия план.

Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение

Приоритет 1: Изграждане на
ефективна система от
антикорупционни органи и
звена
1.1.
Определяне на национален
координатор на антикорупционни
политики

Отговорна институция:
Заместник министърпредседател по координация
на европейските политики и
институционалните въпроси

Изпълнена, РМС № 230
от 9 април 2015 г.

За национален координатор по
антикорупционни политики е
определен заместник
министър-председателят по
координация на европейските
политики и институционалните

Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

1.2. Създаване на Национален съвет по
антикорупционни политики

Отговорна институция:
Заместник министърпредседател по координация
на европейските политики и
институционалните въпроси

Изпълнена, ПМС № 136
от 29 май 2015 г.

1.3. Създаване на единен
антикорупционен орган – разработване
на проект на закон и внасяне в НС

Отговорна институция:
Заместник министърпредседател по координация
на европейските политики и
институционалните въпроси
Други институции: МП, МВР,
ПРБ, Сметна палата, КПУКИ,
КОНПИ

Изпълнена, РМС № 479
от 30 юни 2015 г.

Изпълнение
въпроси.
Създаден e Национален съвет
по антикорупционни политики
като междуведомствен орган
със съвещателни,
координационни и контролни
функции по отношение на
разработването и
изпълнението на политиките в
областта на превенцията и
противодействието на
корупцията. Неговата роля е
да дава тласък за развитие на
антикорупционните политики и
да контролира изпълнението
на антикорупционната
стратегия. Съветът проведе
две заседания – на 8 юли и на
30 септември, на които беше
предоставена информация и
предприети действия за
осигуряване на ефективното
изпълнение на
антикорупционната стратегия.
В проекта на Закон за
предотвратяване на
корупцията сред лицата
заемащи висши публични
длъжности (за краткост
наричан антикорупционен
законопроект) е предвидено
създаването на Национално
бюро за предотвратяване на
корупцията като нов
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Приоритет/мярка

1.4. Изграждане на специализирано
междуведомствено звено между ПРБ,
ДАНС и МВР за разследване на
престъпления, извършени от лица,
заемащи или заемали висши държавни
длъжности

Отговорни институции

Отговорна институция: ПРБ,
ДАНС, МВР

Срок за изпълнение

Изпълнена,
Споразумение между
ПРБ, ДАНС и МВР от
24.03.2015 г.

Изпълнение
независим един орган за
осъществяване на политиката
по предотвратяване на
корупцията сред лицата,
заемащи висши публични
длъжности – за
осъществяване на истински
задълбочени проверки на
имуществото и конфликта на
интереси на тези лица.
Националното бюро се
създава на основата на
извършения анализ на
действащата институционална
система и се основава на
работата на КПУКИ, БОРКОР
и звено в Сметната палата,
което е ангажирано с
проверката на имуществените
декларации на лицата,
заемащи висши държавни
длъжности. Използван е
чуждия опит, главно на страни
от Централна и Източна
Европа, където има подобни
органи (Румъния, Словения,
Полша и др.).
Подписано е Споразумение за
създаване на специализирано
звено за противодействие на
корупцията.
На заседание на Националния
съвет по антикорупционни
политики двама от
3

Приоритет/мярка

1.5. Разработване на нормативни
промени за засилване на
независимостта и правомощията на
инспекторатите, и планове за
увеличаване на капацитета

Отговорни институции

Отговорна институция: Главен
инспекторат
Други институции:
Инспекторати на
министерствата

Срок за изпълнение

Изпълнена, предстои
разглеждане на проекта
на ЗИД в САР и на
заседание на МС

Изпълнение
заместниците на главния
прокурор представиха
информация за работата на
звеното, която беше
оповестена официално чрез
специално прессъобщение.
Със законопроекта
едновременно се постига
надграждане на
съществуващата нормативна
уредба и изпълнение на
дадените препоръки от
Европейската комисия за
напредъка на България по
Механизма за сътрудничество
и проверка по отношение
дейността на инспекторатите.
С доклад на ръководителя на
Главния инспекторат от 27 май
2015 г. проектът на ЗИД на ЗА
е представен на заместник
министър-председателя по
коалиционна политика и
държавна администрация и
министър на вътрешните
работи за обсъждане от
Съвета за административна
реформа. Основните
предложения са насочени към
засилване на независимостта
и ефективността на
инспекторатите отграничаване на
административния контрол от
4

Приоритет/мярка

1.6. Разширяване на правомощията на
Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество за обследване на
необяснимо богатство

Отговорни институции

Отговорна институция:
КОНПИ, Народно събрание

Срок за изпълнение

Изпълнена, внесен
законопроект в НС

Изпълнение
другите видове контролна
дейност, създаване на
основание за уреждане на
структурата и минималната
численост на инспекторатите и
за приемане на единни
правила и процедури за
работа, утвърждаване на
водещата роля на Главния
инспекторат, в това число чрез
уреждане на възможност за
оценяване дейността на
инспекторатите.
На 29 май 2015 г. в Народното
събрание е внесен проект на
Закона за изменение и
допълнение на Закона за
отнемане в полза на
държавата на незаконно
придобито имуществото, с
който се разширяват
правомощията на комисията
за обследване на необяснимо
богатство – уреждане на
възможности за претърсване и
изземване, за снемане на
обяснения от проверяваното и
свързаните с него лица и за
изискване на сведения от
трети лица, въвеждане на
обратната доказателствена
тежест, предвиждане на
изрични възможности за
разкриване на
5

Приоритет/мярка

Отговорни институции

1.7. Увеличаване на капацитета на
институциите за предварителен контрол
на обществени поръчки, в това число
чрез развитие на системите за
вътрешен контрол

Отговорна институция: АОП
Други институции: МС,
Министерство на икономиката

Срок за изпълнение

31 декември 2015 г.

Изпълнение
застрахователна и
статистическа тайна и др.
Законопроектът е приет от
парламентарните комисии на
първо четене, предстои
разглеждането му в зала.
На 29 октомври 2015 г.
Народното събрание прие на
първо четене проекта на нов
Закон за обществените
поръчки. В него принципите на
публичност и прозрачност са
системно застъпени, като се
следи за спазването им при
всички етапи на провеждане
на процедура по възлагане на
обществена поръчка. Важен
елемент е електронната
система за възлагане и за
кандидатстване за
обществените поръчки, както и
изграждането на единна
електронна уеб-базирана
платформа.
Съгласно законопроекта АОП
има нови функции, свързани с
мониторинг на прилагането на
правилата за обществени
поръчки, който включва
аспекти като структурни и
често повтарящи се проблеми,
степен на участие на малки и
средни предприятия, както и
6

Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
информация за
предотвратяването,
разкриването и докладването
по подходящ начин на
случаите на измама, корупция,
конфликт на интереси и други
сериозни нередности в
областта на обществените
поръчки.
За координиране на
практиките на предварителен,
последващ и вътрешен
контрол, се създава
Методически съвет с
участието на АОП, АДФИ,
Сметната палата, като съветът
приема насоки за
осъществяване на контрола с
цел подобряване на
практиката по прилагане на
закона.

Приоритет 2:
Противодействие на
корупцията по високите
етажи на властта
2.1. Реформа на декларациите за
имотно състояние и конфликт на
интереси – в проекта на закон за
създаване на единния антикорупционен
орган

Отговорна институция:
Заместник министърпредседател по координация
на европейските политики и
институционалните въпроси
Други институции: Сметна

Изпълнена, РМС № 479
от 30 юни 2015 г.

В антикорупционния
законопроект е предвидена
нова форма на декларация за
конфликт на интереси и
имуществото, в която е
разширен обхвата на
декларираните обстоятелства
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Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

палата, КПУКИ

2.2. Приемане на нова модерна
наказателна политика

Отговорна институция: МП,
ПРБ
Други институции: ВКС, МВР,
ДАНС

З1 декември 2015 г.

2.3. Разработване на съответни
изменения в наказателното и
наказателнопроцесуалното
законодателство с цел повишаване на
ефективното противодействие на
корупцията

Отговорна институция: МП,
ПРБ

31 Декември 2015 г.

Изпълнение
и на задължението за
деклариране, като са отчетени
установени практики по
заобикаляне на действащия
законов режим и
необходимостта от
осъществяване на пълни
проверки на реалното
имущество на проверяваните
лица. Така напр. е предвидено
да се декларира и чуждо
недвижимо имущество, както и
чужди МПС, които лицето
трайно ползва, пътувания и
обучения в чужбина на
стойност над 5000 лв., както и
задължение да се декларира
имуществото на лицето, с
които проверявания е във
фактическо съпружеско
съжителство.
По предложение на
Министерството на
правосъдието - срокът е
актуализиран до декември
2016 г.
Приет е Закон за изменение и
допълнение на Наказателния
кодекс, с който се
инкриминира активния подкуп,
в случаите в които исканата
облага е в полза на трето
лице, както и подкупът на
чуждестранен арбитър, в
8

Приоритет/мярка

2.4. Повишаване на професионалната
квалификация и специализацията на
разследващите органи и магистратите,
работещи по корупционни престъпления

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Отговорна институция: ПРБ
Постоянен
Други институции: ДАНС, МВР,
ВСС, НИП

Изпълнение
съответствие с препоръките на
ГРЕКО от ІІІ преглед.
В Народното събрание е
внесен проект на Закон за
изменение и допълнение на
наказателния кодекс от група
народни представители, с
който се предлага
декриминализация на
провокацията към подкуп.
В МП е създадена работна
група, която в момента работи
по нови предложения за
изменения в наказателното и
наказателнопроцесуалното
законодателство.
С цел повишаване на
професионалната
квалификация и
специализацията на
разследващите органи и
магистратите, работещи по
корупционни престъпления са
проведени специализирани
обучения от: 1) Прокуратура
на Р България: През 2014 г.
седем обучения на тема
антикорупция, в които са
участвали 56 прокурори и 17
следователи. Към 1 октомври
2015 г. са проведени четири
специализирани обучения, в
които са участвали 24
прокурори и 22 следователи;
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Приоритет/мярка

Отговорни институции

2.5. Усъвършенстване на нормативните
и вътрешноинституционалните правила,
гарантиращи защита на лица, подали
сигнали за корупция

Отговорна институция: Главен
инспекторат
Други институции:
Инспекторати на
министерствата

Срок за изпълнение

31 Декември 2015 г.

Изпълнение
2) ДАНС: През май 2015 г. по
инициатива на главния
прокурор са преминали
обучение за корупционни
престъпления на всички
служители от
Специализираното звено
„Антикорупция” – прокурори от
Софийска градска
прокуратура, следователи,
разследващи полицаи от МВР
и служители от дирекция
„Противодействие на
корупцията” в ДАНС.
Служители от дирекция
„Противодействие на
корупцията” в ДАНС са
преминали специализирано
обучение, организирано от
Института по публична
администрация на тема „
Административни услуги и
регулаторни режими: оценка и
противодействие на
корупцията
Разширяване на правилата за
защита на лицата, подаващи
сигнали за корупция в
антикорупционния
законопроект – по линия на
правилата за подаване на
сигналите, в т.ч. анонимни
сигнали и сигнали чрез
защитена (криптирана) връзка,
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Приоритет 3: Противодействие на
политическата корупция с акцент върху
„изборната корупция“
3.1. Включване в компетентността на
специализираното звено за
противодействие на корупцията
изборната корупция

Отговорни институции

Отговорна институция: ПРБ,
ДАНС, МВР

Срок за изпълнение

Изпълнена,
Споразумение между
ПРБ, ДАНС и МВР от
24.03.2015 г.

Изпълнение
уреждането на забрани за
разгласяване на информация
от служителите на
Националното бюро по
незавършени производства,
както и чрез предвиждането на
отговорност за нарушаване на
правилата за защита на
лицата, подаващи сигнали, и
за разгласяване на
информация. Уредена е
възможност за защита от
органите на МВР в особени
случаи по искане на директора
на Националното бюро.

В чл. 6 на Споразумението за
създаване на специализирано
звено „Антикорупция” са
включени отговорности за
разкриване и разследване на
корупционни престъпления,
включени в Единния каталог
на корупционните
престъпления (ЕККП),
утвърдени със заповед № ЛС762 от 18 март 2014 г. на
главния прокурор.
Престъпления против
политическите права на
гражданите са включени в
11

Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

3.2. Промени в Изборния кодекс с цел
намаляване на контролирания и купен
вот

Отговорна институция:
Народно събрание

В рамките на общите
политически консултации
за промени в изборното
законодателство

3.3. Създаване на система за
мониторинг на купен и контролиран вот
с цел повишаване на ефективността на
противодействието на престъпленията
срещу политическите права на
гражданите

Отговорна институция: МВР

20 септември 2015 г.

Изпълнение
ЕККП.
В Народното събрание са
внесени законопроекти от
народни представители за
изменение и допълнение на
Изборния кодекс – за
въвеждане на електронно
дистанционно гласуване, както
и за машинно гласуване и
преброяване на гласовете.
Сформирано е Национално
междуведомствено звено
(ДАНС, прокуратура, МВР) за
координация на работата по
осигуряване на изборния
процес. Създадени са и
териториални звена със
същата цел. Съвместно с
„Прозрачност без граници“ се
работи по превенцията и
противодействие на изборната
корупция. Контролира се
спазването на изискванията за
адресна регистрация.
Съвместно със СУ се
анализират резултати от
предишни избори, за да бъдат
набелязани проблемни
области. Дирекция
„Инспекторат“ на МВР
извършва проверки на СДВР и
ОДМВР по създадената
организация при подготовката
и провеждането на избори.
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
Въведена е практиката за
разкриване на денонощна
открита линия (телефон,
имейл, факс) за приемане на
сигнали, свързани с
нарушения на изборния
процес.

Приоритет 4: Превенция и
противодействие на
корупцията в съдебната
власт, МВР и контролните
органи
4.1. Уреждане на задължение за
връщане на получените при напускане
на службата обезщетения от служители,
осъдени за корупция

Отговорна институция: МВР,
МП

31 октомври 2015 г.

4.2. Въвеждане на ротация на
служителите, работещи на рискови за
корупция места, както и разширяване на
мандатните длъжности

Отговорна институция:
министри по отношение на
идентифицираните от тях
звена с повишен корупционен
риск

Постоянен

Предстои провеждането на
работни срещи с
представители на МП и МВР
за планиране на работата по
тази мярка.
Въведена е процедура на
ротация на митническите
служители от оперативния
състав (в граничните
митнически учредения) на
различни работни места,
ежемесечно между отделните
смени, а в началото на
работата на съответната смяна
служителите се разпределят по
работни места на случаен
принцип чрез използване на
специализиран софтуер. С цел
ограничаване на
13
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
възможностите за корупционни
прояви на митнически
служители, експерти от
Централно митническо
управление, както и лица от
мобилните митнически групи
извършват внезапни проверки
на преминаващия трафик или
провеждат тематични операции
по утвърдени планове на
територията на цялата страна.
В Главна дирекция „Гранична
полиция” е въведено в
експлоатация програмно
осигуряване „Ротация” по
границите със Сърбия,
Македония и Турция. С
въвеждането на програмата се
постига разпределение на
служителите на случаен
принцип по автоматизираните
работни места на АСИ
„Граничен контрол” в
граничните контролнопропускателни пунктове. По
сухопътните граници е въведен
ротационен принцип на работа
с приемлив брой на
служителите и за различен
времеви период.
В разработените секторни
антикорупционни планове
такава ротация е планирана и в
други системи
14

Приоритет/мярка
4.3. Разработване и утвърждаване на
план за ограничаване на корупцията в
органите на МВР

Отговорни институции
Отговорна институция: МВР

Срок за изпълнение
31 октомври 2015 г.

Изпълнение
На 18 септември 2015 г. от
министъра на вътрешните
работи е утвърден План за
превенция и противодействие
на корупция в Министерството
на вътрешните работи до 31
декември 2015 г. Планът,
съдържа два приоритета:
подобряване на
междуинституционалното и
вътрешноведомственото
взаимодействие за
осъществяване на ефективна
превенция и противодействие
на корупцията чрез използване
на добри практики за
идентифициране на рискови
зони, структури и дейности с
висока вероятност за
корупционни прояви;
увеличаване на резултатите от
дейността по противодействие
на корупцията, чрез
осъществяване на системен
мониторинг върху дейността
на служителите на МВР.
Разписани са мерки за
изпълнени на постигнатите
приоритети, като са
определени срока за
изпълнение и отговорните
длъжностни лица от МВР. Със
заповед на административния
секретар на МВР от 5
15
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
октомври 2015 г. е създадена
работа група за организация
на изпълнението на мерките
от плана относно
администрацията.
В този план са включени
редица мерки, които
ограничават човешкия фактор
и корупционния потенциал,
като: видеонаблюдение,
ротация на служителите,
тестове за интегритет,
електронни услуги и др.

Приоритет 5: Освобождаване
на гражданите от „дребната“
корупция
5.1. Разработване на единни стандарти
и механизми за подаване и обработване
на сигнали за корупция от гражданите и
бизнеса

Отговорна институция:
Заместник министърпредседател по коалиционна
политика и административна
реформа

31 декември 2015 г.

1. Създадени са условия за
гражданите и бизнеса за
подаване на сигнали за
корупция, злоупотреба с власт,
лошо управление или за други
незаконосъобразни действия
или бездействия на
служителите на
администрацията: по пощата
до ръководителя на
съответната администрация
или до ръководителя на
Инспектората; на безплатен
телефон за подаване на
сигнали за корупция; пощенски
кутии за сигнали за корупция
16
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
(на централния вход на
институцията); по електронна
поща чрез портала „Сигнали
за корупция“ или
„Антикорупция” на
официалната интернет
страница на ведомствата; чрез
портала „Сигнали за корупция“
на интернет страницата на
Националния съвет по
антикорупционни политики;
2. Актуализирани са
вътрешните правила,
регламентиращи дейността на
администрацията и на
Инспекторатите, като звена за
административен контрол;
3. Извършва се периодична
проверка на декларациите по
Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на
интереси, подадени от лицата
заемащи публични длъжности
и декларациите за имотно
състояние.
4. Провеждат се въвеждащи и
специализирани обучения на
служители на тема
антикорупция, както и
информационно кампании в
рамките на отделните
системи.
5. Разработена е система от
тестове за интегритет на
17
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
служителите от КАТ и
Охранителна полиция.
6. Пилотно е въведено
видеонаблюдение в
служебните автомобили на
служителите, осъществяващи
контрол по безопасността на
движението. В процес на
разработване е цялостна
система за техническо
оборудване и въвеждане на
система за видеонаблюдение
на автомобилите на КАТ от
ръководителите на
съответната областна
дирекция на МВР.
7. За консулската и
финансовата отчетност на
задграничните
дипломатически
представителства е въведен
софтуер, чрез които се
елиминира възможността от
манипулиране на
компютърните системи за
отчет от страна на
служителите от всички
административни нива. За
целия процес „услуга –
регистрация на услугата –
заплащане – отчет на
заплащането” е въведен
консулски модул за
обслужване на български и
18
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
чужди граждани, с който се
ограничава влиянието на
субективния фактор върху
крайния резултат от процеса
на издаване на виза, на
извършване на консулски
услуги и на финансова
отчетност на задграничните
дипломатически
представителства.
Консулският модул е въведен
в експлоатация в 68
задгранични
представителства.
За осъществяване на повисока степен на контрол в
преобладаваща част от
помещенията на консулските
служба е монтирана система
за видеонаблюдение,
позволяваща ежедневен
контрол и бърза и обективна
проверка на обстоятелствата и
поведението на служителите
при постъпил сигнал за
корупция.
8. В антикорупционния
законопроект е предвидено
Националното бюро да дава
методически указания по
прилагането на закона, в това
число по отношение на
разглеждането на сигнали за
корупционно поведение по
19

Отговорни институции

Срок за изпълнение

5.2. Уреждане на нормативно
задължение за разглеждане на
анонимни сигнали – разработване на
проекти на законови промени

Отговорна институция: Главен
инспекторат

5.3. Разработване на насоки, принципи
и нормативен регламент за провеждане
на тестовете за почтеност (интегритет)

Отговорна институция: МП
Други институции: МВР, ВСС

В зависимост от
развитието на
парламентарната
дискусия по
законопроекта за
предотвратяване на
корупцията сред лицата,
заемащи висши публични
длъжности
31 октомври 2015 г.

Приоритет/мярка

Изпълнение
смисъла на закона.
9. Уеднаквяването на
правилата за разглеждане на
сигнали ще се осъществи и по
линия на предвидената в
проекта на Закон за изменение
и допълнение на Закона за
администрацията наредба за
единни правила и процедури,
регламентиращи дейността на
инспекторатите.
В антикорупционния
законопроект е предвидено
разглеждането на анонимни
сигнали.

1. В антикорупционния
законопроект е предвидено
правомощие на Националното
бюро за предотвратяване на
корупцията да разработва
системи за проверка на
почтеността и да оказва
съдействие на държавните
органи и органите на местното
самоуправление и местната
администрация за тяхното
20
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5.4. Създаване на единна „гореща
линия“ и система за приемане на
сигнали за корупция и жалби в
държавната администрация

Отговорни институции

Отговорна институция:
Заместник министърпредседател по коалиционна
политика и административна

Срок за изпълнение

31 декември 2015 г.

Изпълнение
прилагане.
2. В антикорупционния план на
МВР е предвидено
разработването на тестове за
интегритет приоритетно за
служителите на КАТ и
Охранителна полиция.
3. В изготвените проекти на
Закон за изменение и
допълнение на Конституцията
на Република България и на
Закон за изменение и
допълнение Закона за
съдебната власт е дадена
нормативната рамка на
проверките на интегритета на
магистратите. С промяна в в
Закона за митниците (д.в. бр.
60/2015 г.) е предвидено, че
при назначаване и при
повишаване в длъжност в
Агенция „Митници“ лицата
трябва да имат положителен
резултат от изследване за
професионална и
психологическа пригодност
(чл. 10, ал 11 от Закона за
митниците).
Предстои анализ на
съществуващата
Информационна система за
координация и комуникация на
антикорупционните структури,
21
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

реформа

5.5. Разработване и утвърждаване на
секторен антикорупцион план за
данъчната и митническата
администрация

Отговорна институция: МФ

31 октомври 2015 г.

Изпълнение
изградена по програма ФАР и
обсъждане на възможности за
нейното усъвършенстване и
надграждане.
1. Национална агенция за
приходите: Утвърден е от
изпълнителния директор на
НАП Антикорупционен план на
НАП за 2015 г. Планът
съдържа двадесет и една
мерки като: провеждане на
въвеждащо обучение за
новоназначени служители с
включени модули „Превенция
на корупцията” и „Етичен
кодекс”; обучение на
служители от функции
„Фискален контрол” и
„Оперативен контрол” на тема
антикорупция; възлагане на
проверки на случаен принцип
и ротиране на екипите,
извършващи фискален
контрол; видеонаблюдение на
проверките на органите по
приходите от дирекция
„Фискален контрол” на местата
за осъществяване на
фискален контрол; въвеждане
на автоматично
разпределение на
задължените лица на
отговорен публичен
22
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
изпълнител и автоматично
образуване на изпълнителни
дела.
2. Агенция „Митници”:
Утвърден е от директора на
Агенция „Митници”
Антикорупционен план за 2015
г. В плана са включени три
приоритета (подбор, обучение,
ротация на кадри; вътрешен
контрол; други) и
деветнадесет мерки. Поголямата част от мерките (13
бр.) представляват
нормативно определени
функции на административни
звена от агенцията (звено за
човешки ресурси и
Инспекторат), свързани с
прилагането на Закона за
митниците, Закона за
държавния служител, Закона
за администрацията и
Устройствен правилник на
Агенция „Митници”. Четири от
мерките в плана са с пряк
антикорупционен характер, а
именно: промяна в Закона за
митниците, предвиждаща
преместване на митнически
служители да изпълняват
временно или същата служба
в рамките на митническата
администрация (мярката е
23
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5.6. Разработване и утвърждаване на
секторен антикорупцион план за
системата на здравеопазването

Отговорни институции

Отговорна институция: МЗ

Срок за изпълнение

31 октомври 2015 г.

Изпълнение
изпълнена); разпределяне по
работните места в началото на
всяка работна смяна на
митнически служители по
граничните митнически
учреждения на случаен
принцип, чрез използване на
съответен софтуер;
командироване на служители
от едно митническо
учреждение за временно
изпълнение на служебните
задължения в друго
митническо учреждения, с цел
превенция на корупционните
практики; извършване на
проверки „роуд-стоп” от
мобилни митнически групи,
при които се осъществява
контрол върху действията на
митнически служители.
Разработен е Секторен
антикорупционен план в
системата на
здравеопазването за 2015 г.
Планирани са общо петдесет и
три мерки, от които 39 бр. не
са свързани пряко с дейността
по противодействие на
корупцията и целят
подобряване предоставянето
на административни и здравни
услуги, проучване и измерване
на удовлетвореността на
24
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
потребителите на
административни услуги,
актуализиране на вътрешните
правила за организацията на
работата, подобряване на
взаимодействието между
структурните звена в
системата на
здравеопазването,
повишаване осведомеността
на гражданите за
предоставяните услуги.
Разписани са 12 бр. мерки,
насочени към превенция и
противодействие на
корупцията в
здравеопазването, като:
въвеждане на ротационен
принцип на инспекторати в
РЗИ при осъществяване на
държавен здравен контрол по
райони и обекти; създаване на
Съвет по антикорупционни
политики в здравеопазването
(с участието на представители
на МЗ, второстепенните
разпоредители с бюджет,
лечебни заведения, здравни
заведения, НЗОК, НПО);
провеждане на обучение
„Система за превенция и
противодействие на
корупцията и злоупотреби” на
служители; въвеждане на
25
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
регистър на получените
сигнали за „дребна корупция”;
въвеждане на система „таен
клиент/пациент”; разработване
на инструменти за
задължителна оценка на
почтеност на служителите в
съответствие със спецификата
на структурата; разработване
на план за провеждане на
обучения в структури от
системата на МЗ по проблеми
противодействие на
корупцията, „дребна
корупция”, етични норми за
поведение, както и справяне с
потенциални корупционни
ситуации; разработване на
процедури за насрещни
проверки от РЗИ на
територията на друга РЗИ;
въвеждане на повторни
проверки в обекти от други
екипи; ангажиране на НПО за
разясняване правата на
гражданите и сигнализиране
за нередности; проучване на
разбирането и нагласите на
пациентите за участие в
корупционни практики;
поощряване на гражданите за
подаване на сигнали чрез
поставяне на плакати
„Антикорупция”; оптимизиране
26
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5.7. Разработване и утвърждаване на
секторен антикорупцион план в
земеделието

Отговорни институции

Отговорна институция: МЗХ

Срок за изпълнение

31 октомври 2015 г.

Изпълнение
на контактите с регионалните
медии, като източник на
информация за отношението
на обществото към
институцията.
От министъра на земеделието
и храните е одобрен Секторен
антикорупционен план за
системата на земеделието за
периода юли – декември 2015
г. В плана са разписани
петдесет и една мерки, като
голяма част от мерките са
административни и нямат
пряко отношение към
антикорупционната политика и
са насочени към
актуализиране на
нормативната уредба и
вътрешните правила за
дейността, подобряване
функционирането на
системата за финансово
управление и контрол,
подобряване предоставянето
на административни услуги,
облекчаване на регулаторни
режими, подобряване
взаимодействието между
структурните звена от МЗХ.
Предвидени са 10 бр. мерки за
подобряване дейността по
превенция на корупцията, а
именно: въвеждане на
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
ротационен принцип на
инспекторите от БАБХ и ОДБХ
при осъществяване на
държавен ветеринарен
контрол по области и обекти;
ротация на служители от
Областните дирекции
„Земеделие” при извършване
на проверки за състоянието и
ползването на земи от ДПФ;
ротация на служителите от
регионалните дирекции по
горите при извършване на
проверки по Закона за горите
(ЗГ) и Закона за лова и
опазване на дивеча (ЗЛОД) на
териториите на други РДГ;
създаване на Съвет по
антикорупция в земеделието с
участието на представители
на МЗХ и второстепенните
разпоредители с бюджет;
въвеждане на тел. 112 в
Изпълнителна агенция по
горите за постъпване на
сигнали по ЗГ и ЗЛОД;
въвеждане на безплатен
телефон в Изпълнителна
агенция по горите за
получаване на сигнали за
корупция, злоупотреба с власт,
лошо управление,
незаконосъобразни действия
или бездействие на служители
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5.8. Разработване и утвърждаване на
секторен антикорупцион план в
транспорт

Отговорни институции

Отговорна институция: МТИТС

Срок за изпълнение

31 октомври 2015 г.

Изпълнение
от системата на горите;
оптимизиране на контактите с
регионалните медии, като
източник на информация за
нарушения в системата на
МЗХ; провеждане на
допитвания, анкети, анализи,
социологически проучвания и
други във връзка с водената от
МЗХ политика.
Утвърден е от министъра на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Антикорупционен план на
Министерството на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията и
второстепенните
разпоредител с бюджет към
министъра на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията – 2015 г.
Планът съдържа двадесет и
девет мерки, от които голяма
част са с административен
характер, касаещи нормативно
определени функции на звена
от министерството
(Инспекторат и Звено за
вътрешен одит), подобряване
дейността по предоставяне на
административни услуги,
актуализиране на вътрешни
правила за организация на
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
работата. От предвидените
мерки с пряко отношение към
антикорупцията, по-голямата
част са насочени към
дейността на Изпълнителната
агенция „Автомобилна
администрация” (ИА АА), като:
организиране и провеждане на
обучение с антикорупционна
насоченост на служители от
министерството и
второстепенните
разпоредители, за повишаване
на компетентностите и
прилагане на добри практики в
сферата на превенцията и
противодействието на
корупцията; организиране на
комуникационни
антикорупционни компании;
сформиране на Звено за
противодействие на
корупцията в ИА АА за
прилагане на антикорупционни
мерки и извършване на
проверки и анализи,
включително и на
декларациите по Закона за
предотвратяване и
установяване на конфликт на
интереси; разработване от
Звено за противодействие на
корупцията в ИА АА на
анкетна карта за проверка на
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
почтеността на служителите от
агенцията и след
утвърждаването и периодично
извършване на проверка за
почтеността чрез попълване
на анкетни карти от
служителите; осъществяване
на по-ефективен контрол
относно спазване на принципа
за ротация на екипите в
регионалните структури на
ИА АА; идентифициране на
високорисковите области и
дейности в ИА АА от звеното
за противодействие на
корупцията с цел прилагане на
мерки за прилагане на поефективен контрол и
периодично отчитане на
състоянието; подобряване на
действащата в ИА АА система
за видеонаблюдение в реално
време на контролнотехническите пунктове за
извършване на периодични
прегледи и в кабинетите за
провеждане на изпити;
въвеждане на 100%
електронни листовки за
провеждане на теоретични
изпити на кандидатите за
придобиване на
правоспособност за
управление на МПС с цел
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5.9. Разработване и утвърждаване на
секторен антикорупционен план в
енергетиката

Отговорни институции

Отговорна институция: МЕ

Срок за изпълнение

31 октомври 2015 г.

Изпълнение
предотвратяване на
възможността за
манипулиране на резултатите
и ограничаване на
предпоставките за прилагане
на корупционни практики;
създаване на електронни
регистри в ИА АА и
въвеждане на електронни
тестове за придобиване на
свидетелство за водачи на
МПС за превоз на опасни
товари; организиране и
провеждане на работни срещи
на ИА АА с представители на
браншови организации,
синдикати, представители на
областни и общински
структури за обсъждане на
промени в нормативната
уредба и проблеми в
автомобилните превози с цел
повишаване прозрачността в
управлението и вземане на
решения.
Утвърден е от министъра на
енергетиката Секторен
антикорупционен план в
енергетиката. Планът съдържа
шестдесет и шест мерки, като
преобладаващата част нямат
пряк антикорупционен
характер и се отнасят до
промени в законовите и
32

Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
подзаконовите актове,
регулиращи дейности в
енергетиката, подобряване на
действащата система за
финансово управление и
контрол, подобряване на
взаимодействието между
министерство и търговските
дружества от сектор
енергетиката, актуализиране
на правилата за възлагане на
обществени поръчки и
подобряване на дейностите по
предоставяне на
административни услуги,
промяна на вътрешните
актове, регламентиращи
дейността на структурни звена
от министерството. Няколко
мерки са насочени към
противодействие на
корупцията, като: въвеждане
на ротационен принцип при
определяне състава на
комисии в рискови в
корупционно отношение
дейности; създаване на
предпоставки за служители и
работници на дружества или
други лица, свързани с
дейността, да сигнализират в
случаи на корупция, при
гарантиране защитата и
сигурността им;
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Приоритет 6: Създаване на среда на
обществена нетърпимост към
корупцията
6.1. Организиране на комуникационни
антикорупционни кампании

6.2. Предоставяне на парични награди
на разследващи журналисти,
длъжностните лица и гражданите, които
са подали сигнали за корупция, довели
до ефективни присъди или санкции на

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Отговорна институция: МС,
министри

Постоянен

Отговорна институция: МС,
МФ

Постоянен

Изпълнение
осъществяване на контрол и
анализиране на управленски
решения на „БЕХ” за
недопускане на корупционни
прояви и некоректно
изпълнение на задължения
при управление на
дружеството; ротация на
вътрешните одитори при
извършване на одитни
ангажименти в одитираните
единици, с цел недопускане на
обвързаност и възможност за
прилагане на корупционни
практики.

Провеждането на обучения,
семинари и кампании с
антикорупционна насоченост е
предвидено като правомощие
на Националното бюро за
предотвратяване на
корупцията, уредено в
антикорупционния
законопроект.
Като правомощие на
Националното бюро за
предотвратяване на
корупцията ще бъде
предвидена възможността да
прави предложения за такива
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уличените лица
6.3. Въвеждане на антикорупционното
обучение като част от гражданското
образование

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
награди.

Отговорна институция: МОН

30 септември 2016 г.

МОН предвижда включване на
темата за антикорупцията в
учебните програми по
гражданско образование.
Предстои провеждането на
дискусия в рамките на
Националния съвет по
антикорупционни политики,
като се отчита и дискусията по
проектите на нови учебни
планове.
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