ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2015-2020)
ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ – СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

1. Обща информация
С Решение № 230 на Министерския съвет от 09.04.2015 г. е приета Национална
стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България
(2015-2020).
За изпълнението на мерките, включени в раздел 2 „Приоритети на държавната
политика за превенция и противодействие на корупцията” от Националната стратегия,
на 8 юли 2015 г. от Националния съвет по антикорупционни политики бе приет План за
действие за изпълнение на приоритетите от Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020). В Плана за
действие са включени приоритетите и мерките от стратегията, като са посочени
срокове за изпълнение и отговорни институции. Планът е съгласуван с всички
ведомства и релевантните бележки и предложения са отразени.
В рамките на предвидената система за отчетност, мониторинг и оценка на
стратегията е предвидено изготвянето на шестмесечни и годишни доклади за
изпълнението на стратегията, които да се разглеждат от Министерския съвет.
За да се проследи ефекта от прилагането на Националната стратегия и Плана за
действие, от заместник министър-председателя по координация на европейските
политики и институционалните въпрос и председател на Националния съвет по
антикорупционни политики бе изискана информация от институциите, отговорни за
изпълнението на мерките от Плана за действие.
По-долу са представени по-важните резултати, постигнати в изпълнение на
отделните приоритети на Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България (2015-2020). Подробна информация за изпълнението
на всяка от мерките, включени в Плана за действие, се съдържат в приложената към
настоящия отчет таблица.
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Обобщената информация показва, че 8 от мерките са изпълнени, други 15 са в
процес на изпълнение (повечето са свързани с разглеждане на разработени
законопроекти), а останалите са с постоянен характер или работата по тях предстои.
От представената от институциите информация е видно, че във ведомствата са
изградени вътрешни системи за мониторинг и управление на корупционния риск. С цел
ограничаване/намаляване на риска от корупционни практики, са предприети действия
за усъвършенстване на вътрешните правила и процедури, отчетността и прозрачността
в управлението и дейността на администрацията. Утвърдени са вътрешни правила за
работа с предложения и сигнали, разписани са процедури за защита на лицата, които
подават сигнали за корупция и конфликт на интереси.

2. Основни дейности в изпълнение на мерките, включени в Националната
стратегия и Плана към нея

Приоритет 1: Изграждане на ефективна система от антикорупционни
органи и звена
 За да се преодолее досегашната практика за дублиране на функции и
неефективно разпределение на антикорупционни правомощия са предприети конкретни
действия,

в

резултат

на

което

е

определен

национален

координатор

по

антикорупционни политики (с Решение № 230 на Министерския съвет от 9 април
2015 г.) и е създаден Национален съвет по антикорупционни политики (НСАКП) –
междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по
отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията
и противодействието на корупцията (с Постановление № 136 от 29.05.2015 г. на
Министерския съвет). По този начин се постига и необходимият ясен ангажимент и
координация на най-високо политическо ниво по отношение на антикорупционните
политики.
 В съответствие с мерки от Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020) и Пътната карта за
2014 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари
2014 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка е приет проект на Закон за
предотвратяване на корупцията след лицата, заемащи висши публични длъжности,
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предвиждащ създаването на Националното бюро за предотвратяване на корупцията,
нов единен независим държавен орган за осъществяване на политиката по
предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности
(Решение № 479 на Министерския съвет от 30 юни 2015 г.). Впоследствие Народното
събрание отхвърли предложения законопроект, който предстои отново да премине
политически консултации.
 Чрез създаването на Специализирано звено за противодействие на корупцията
е доразвит моделът на съществуващите специализирани звена за разследване на
престъпления, извършени от лица, заемащи или заемали висши държавни длъжности
(Споразумение за между Прокуратурата на Република България, Министерството на
вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” от 24 март 2015 г.).
 Предприети са действия за засилване на независимостта, капацитета и
правомощията на инспекторатите чрез изготвянето на промени в Закона за
администрацията, с които 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.
 Подготвени са предложения за разширяване правомощията на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество за обследване на необяснимо богатство,
съответно на правомощията на Агенцията за обществени поръчки за предотвратяване,
разкриване и докладване на случаите на измама, корупция, конфликт на интереси и
други сериозни нередности в областта на обществените поръчки. Съответните
законопроекти са предмет на обсъждане в Народното събрание.

Приоритет 2: Противодействие на корупцията по високите етажи на
властта
 В изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари
2015 г. по Механизма за сътрудничество и оценка и мерките включени в Приоритет 2
от Плана за Действие в проекта на проект на Закон за предотвратяване на корупцията
след лицата, заемащи висши публични длъжности, е предвидена нова форма на
декларация за конфликт на интереси и имуществото, в която е разширен обхвата на
декларираните обстоятелства и на задължението за деклариране, като са отчетени
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установени практики по заобикаляне на действащия законов режим и необходимостта
от осъществяване на пълни проверки на реалното имущество на проверяваните лица.
 С цел повишаване на ефективността на наказателното преследване на
корупцията, с акцент върху корупцията по високите етажи, са разработени
предложения за промени в наказателното законодателство.
 С цел повишаване на професионалната квалификация и специализацията на
разследващите органи и магистратите, работещи по корупционни престъпления са
проведени специализирани обучения за прокурори, следователи и служители от ДАНС.

Приоритет 3: Противодействие на политическата корупция с акцент върху
„изборната корупция“
 В чл. 6 на Споразумението за създаване на специализирано звено
„Антикорупция” са разписани отговорности за разкриване и разследване на
корупционни престъпления, включени в Единния каталог на корупционните
престъпления (ЕККП), утвърдени със заповед № ЛС-762 от 18 март 2014 г. на главния
прокурор. Престъпления против политическите права на гражданите са включени в
ЕККП.
 Разработена е система за мониторинг и наблюдение на контролирания вот,
която включва организационни мерки (сформирано е Национално междуведомствено
звено между ДАНС, прокуратура и МВР за координация на работата по осигуряване на
изборния процес и териториални звена със същата цел), така и оперативни дейности,
свързани с контрол върху изискванията за адресна регистрация, анализ на резултатите
от предишни избори, проверки на СДВР и ОДМВР по създадената организация при
подготовката и провеждането на избори, денонощна открита линия (телефон, имейл,
факс) за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес и др.

Приоритет 4: Превенция и противодействие на корупцията в съдебната
власт, МВР и контролните органи
 С цел превенция и противодействие на корупционните прояви на служители,
работещи в рискови за корупцията места, е въведена ротация. Създадени са условия за
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внезапни проверки или провеждане на тематични операции по утвърдени планове на
територията на цялата страна (Агенция „Митници”).
 Утвърден е План за превенция и противодействие на корупция в
Министерството

на

вътрешните

работи,

съдържащ

мерки

за

подобряване

взаимодействието за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на
корупцията и осъществяване на системен мониторинг върху дейността на служителите
на МВР. В плана 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
 За постигане на целите на Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020) от ведомствата са
предприети действия за идентифициране на секторите с повишен корупционен риск и
набелязване на мерки за наблюдение и контрол.
 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 (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.
 Актуализирани са вътрешните правила, регламентиращи дейността на
администрацията и на Инспекторатите, като звена за административен контрол
 Извършени са периодични проверки на декларациите по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от лицата заемащи
публични длъжности и декларациите за имотно състояние.
 Проведени са въвеждащи и специализирани обучения на служители на тема
антикорупция.
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 В изпълнение на Плана за действие от ведомствената са разработени и
утвърдени секторни антикорупционни планове (НАП, Агенция „Митници”, МЗХ, МЕ,
МЗ, МТИТС), в които са разписани конкретни мерки за превенция на корупцията,
като:
 създаване на антикорупционни съвети към министрите;
 провеждане на въвеждащо и специализирано обучение на служители за
превенция на корупцията;
 извършване на проверки на случаен принцип и ротиране на екипите;
 видеонаблюдение на служители, осъществяващи контролни функции;
 оценка на почтеност на служителите в съответствие със спецификата на
структурата;
 оптимизиране на контактите с регионалните медии, като източник на
информация за отношенията на обществото към институциите.

3. Основни изводи
В процеса на събиране и обобщаване на информацията от Плана за действие, бе
установено голямо многообразие от подходи по отношение на планирането,
изпълнението и отчитането на антикорупционните мерки.
Анализът на отчетите и на секторните антикорупционни планове показва (виж и
таблица 1):
 Значителна част от антикорупционните мерки дублират нормативно уредени
функции на структурни звена от съответните администрации, т.е. текуща дейност,
следваща от нормативни задължения, се сочи като антикорупционна мярка;
 Противодействието на корупцията се разглежда единствено през дейността
на инспекторатите и извършваните от тях проверки;
 Преобладаващата част от планираните мерки са свързани с промяна на
нормативни и вътрешноведомствени актове, без да е посочено какъв е установеният
проблем на уредбата с оглед възможностите за корупционно поведение;

Отчет за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Р България (2015 – 2020)

7
 В недостатъчна степен се планират действията в рамките на отделните звена
и структури в съответната система с оглед спецификите на тяхната дейност и на
корупционния риск;
 При планирането на мерките не е извършван анализ на корупционните
практики в отделните сектори, в резултат на което е налице дублиране на дейности в
част от антикорупционните планове;
 Част от планираните мерки са напълно идентични с тези, включени в
предишни антикорупционни планове.

Таблица 1

От планираните общо 239 бр. мерки само 47 бр. са с пряк антикорупционен характер, т.е. насочени са
към превенция и противодействие на корупцията в отделните сектори. Останалите 192 бр. мерки са
административни и пряко свързани с нормативно определени функции и правомощия на структурни
звена от съответните институции.

На основата на този предварителен преглед на секторните антикорупционни
планове, може да се направи изводът, че планирането и отчитането на мерките може да
бъде подобрено.
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Необходимо е значително подобряване на процеса по планиране на
антикорупционните мерки, в това число чрез постигане на политически ангажимент на
най-високо ниво и осигуряване на необходимата експертна помощ.
Планирането и отчитането на мерките трябва да обхваща цялостно изпълнението
на антикорупционната политика в дадения сектор (и второстепенните разпоредители
към министерствата), като се отчитат приоритетите на Национална стратегия за
превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020), но и
спецификите на корупционния риск в съответната област.
Необходимо е при отчитането да се извършва анализ на въздействието на
изпълнените мерки както върху дейността на дадено ведомство, така и ефектът от
тяхното реализиране върху обществото и бизнеса.

Приложение: План за изпълнение на мерките по Националната стратегия за
превенция и противодействие на корупцията в Република
България (2015-2020 г.)
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