ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2015-2020)
ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ – АПРИЛ 2016 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 ефектът 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.
Отчет за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Р България (2015 – 2020)

1

Обобщената информация показва, че всички мерки по Приоритет 1 „Изграждане
на ефективна система от антикорупционни органи и звена“ и Приоритет 2
„Противодействие на корупцията по високите етажи на властта“ са изпълнени или са с
постоянен характер. По останалите приоритети работата по изпълнението на мерките
продължава.
От представената от институциите информация е видно, че във ведомствата са
изградени вътрешни системи за мониторинг и управление на корупционния риск.
Утвърдени

са

ресорни

заместник-министри,

отговорни

за

изпълняването

на

антикорупционните мерки. 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
 Изпълнението

на

мерките,

предвиждащи

създаване

на

единен

антикорупционен орган и разширяването на правомощията на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество за обследване на необяснимо богатство, е съчетано
във внесения за разглеждане в Народното събрание Закон за предотвратяване на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). С този закон
в един орган се обединяват органите, които са тясно свързани с противодействието на
корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Така се
постига максимална степен на координация на различните дейности, което дава
възможност при установяване на корупционно поведение да се стигне през съответна
процедура до отнемане на имуществото и по този начин да се възстанови нарушената
справедливост. Законопроектът беше приет на правителствено заседание (Решение №
267 от 13.04.2016 г.), беше разгледан в четири парламентарни комисии – комисия по
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регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, комисия по борба с
корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, комисия по правни въпроси
и комисия по бюджет и финанси и бе приет на първо четене в Народното събрание на
30.06.2016 г.
Законопроектът за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество (ЗПКОНПИ) не предлага наказателни мерки за борба в корупцията, които са
уредени в Наказателния кодекс. Тези престъпления се преследват единствено от
Прокуратурата според конституционните й правомощия. По отношение на източниците
на информация се предвижда разширяване на кръга на лицата, които трябва да
декларират имуществото си пред новия орган – това са практически всички, които имат
достъп до обществени финанси или възможности да избират лица, натоварени с
управлението на обществени финанси.
Законопроектът предвижда и засилване на санкциите за корупционно поведение. За
разлика от предишни нормативни актове в областта, за първи път ще се преследва не
конкретно доказано корупционно поведение (определено действие), а резултатът от
него, т.е., предвидено е задължение за установяване на значително несъответствие
между доказаните законни доходи на едно лице и реално установеното му имущество така наречената „обърната доказателствена тежест“. Предвижда и възможност
единният орган да сезира Прокуратурата при всеки установен случай на престъпление,
а данните от декларациите пред него ще имат значение и за установяване на данъчни
задължения.
Главата на законопроекта, която урежда конфликта на интереси за пръв път въвежда
ограничения върху предмета на дейност, позволен на напускащите поста си държавни
служители в първата година след напускането им. Също както и при проверката на
имущественото състояние разследването на случаи на конфликт на интереси
задължително остава конфиденциално до произнасяне на крайното решение на единния
орган. То подлежи на обжалване на две съдебни инстанции, както и по досегашния
закон.
Законопроектът допуска подаване на сигнали за съмнения за корупционно поведение
(имущество с неустановен произход или конфликт на интереси) от всички лица, които
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имат такава информация. Допускат се и неподписани сигнали. За да се гарантират
правата на лицата, заемащи висши публични длъжности, всеки сигнал подлежи на
предварителна

проверка

от

двама

инспектори-докладчици.

Проверката

е

конфиденциална, а при нарушаване на тайната служителите на единния орган носят
отговорност. Проверката трябва да установи достатъчно данни, от които да може да се
направи обосновано предположение за корупционно поведение по смисъла на закона
(имущество с неустановен произход или конфликт на интереси). Тя продължава, ако
има решение на единния орган, с което се обосновава вероятната основателност на
посоченото.
 Разработени са нормативни промени за засилване на независимостта и ролята
на инспекторатите в изпълнение на дадените препоръки от Европейската комисия за
напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка. Проектът на Закон
за изменение и допълнение на Закона за администрацията е одобрен с решение на
Съвета за развитие към Министерския съвет и е включен в законодателната програма
на правителството за периода януари - юли 2016 г. Основен акцент е поставен върху
засилване независимостта и ефективността на инспекторатите – ограничаване на
административния контрол от другите видове контролна дейност, създаване на
основание за уреждане на структурата и минималната численост на инспекторатите,
утвърждаване на водещата роля на Главния инспекторат – предвидена е възможност за
оценяване дейността на инспекторатите. Работата по тази мярка е тясно обвързана с
реформите, засягащи борбата с корупцията.
 В Министерството на вътрешните работи е увеличена числеността на
държавните инспектори в дирекция „Инспекторат“ и са обособени два отдела за
осъществяване на контрол на управленската дейност на МВР.
 Отчетено е изпълнението на мярката, свързана с увеличаване на капацитета
на институциите за предварителен контрол на обществени поръчки, в това число и чрез
развитие на системите за вътрешен контрол. Приет е нов Закон за обществените
поръчки, в който е разширен обхвата на упражнявания от Агенцията по обществени
поръчки предварителен контрол. Приет е правилник за прилагане на Закона за
обществените поръчки, където са детайлизирани условията и реда за осъществяване на
различните видове предварителен контрол. В изпълнение на препоръка от доклада на
Европейската комисия от 27 януари 2016 г. в Плана за действие на Агенцията по
обществени поръчки е включена мярка „Извършване на актуален анализ относно
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административния капацитет на АОП“, с оглед функциите на агенцията предвидени в
новия закон. Приет е Закон за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове, като мерките, предвидени в закона, целят намаляване на
рисковете от възникването на корупционни практики при изпълнение на проектите и
програмите съфинансирани от ЕСИФ.

Приоритет 2: Противодействие на корупцията по високите етажи на
властта
 Уредена е една декларация за имущество и интереси на мястото на
подаваните до сега две отделни декларации с частично припокриващи се обстоятелства,
които подлежат на доказване. С тази цел е предвидено и отпадане на задължението за
подаване на такива декларации на друго основание във връзка със заеманата длъжност.
 Приемането на нова модерна законодателна политика е свързано с генериране
на сериозен експертен потенциал и провеждане на задълбочени и продължителни
дискусии, които да произведат възможно най-добрия резултат. С тази цел с
Постановление на Министерския съвет № 3 от 2016 г. е създаден Съвет по прилагането
на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, сред
чиито приоритети са провеждането на реформа в наказателната политика.
 Отчетен е резултат от задълбочена работа по разработването на комплексни
мерки за реформиране на наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство,
включващи

изготвени

законопроекти

и

секторни

планове

за

превенция

и

противодействие на корупцията.
 Отчетена

е

активна

дейност

по

повишаване

на

професионалната

квалификация и специализацията на разследващите органи и магистратите, работещи
по корупционни престъпления, чрез провеждане на обучения на прокурори и
следователи.
 В МФ, ММС, МТСП, МИ, МОСВ, МВР и МС са утвърдени Вътрешни
правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция. Така след утвърждаването на
вътрешни правила в ключовите за борбата с корупцията ведомства предстои период на
натрупване на практика, която да се анализира. Така анализът на въздействието на
изпълнените мерки, както върху дейността на дадено ведомство, така и ефектът от
тяхното реализиране върху обществото и бизнеса, ще послужи за последващо
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усъвършенстване на ведомствените правила и ефективната защита на лицата, подали
сигнал.

Приоритет 3: Противодействие на политическата корупция с акцент върху
„изборната корупция“
 В областта на изборното законодателство са предприети някои промени,
даващи възможност за по-голям контрол на процеса на гласуване. Така вече се допуска
застъпници на политически партии да подават жалби срещу нарушения в изборния
процес (изменение на чл. 120 ИК, ДВ, бр. 39/2016 г.), което гарантира по-широк
граждански контрол от страна на пряко заинтересованите от изхода на изборите лица.
Ограничени са възможностите за регистриране на наблюдатели от организации, които
нямат политически характер, като вече наблюдатели могат да изпращат само НПО,
които са пряко свързани със защитата на гражданските права. Въведени са и
изисквания за събиране на подписи при редица свързани с изборите процеси
(регистрация на кандидати напр.), при което ще бъде възможно да се търси отговорност
на партийни служители, които са се подписвали от чуждо име, за да улеснят
регистрацията на изборните листи. За пръв път е предвидено и че членове на
избирателните комисии не могат да бъдат осъдени лица.

Приоритет 4: Превенция и противодействие на корупцията в съдебната
власт, МВР и контролните органи
 С цел прокарване на твърда политика на нетолерантност към корупционни
престъпления е предвидена мярка, според която служители, осъдени за корупция, ще
имат задължение за връщане на получените при напускане на службата обезщетения.
 С цел превенция и противодействие на корупционните прояви на служители,
работещи в рискови за корупцията места, е въведена ротация. Създадени са условия за
внезапни проверки или провеждане на тематични операции по утвърдени планове на
територията на цялата страна. В част от министерствата и агенциите е отчетено
въвеждане на конкретен механизъм за ротация на служителите, работещи в рискови за
корупция места.
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 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. Отчетени са конкретни мерки, свързани с
преосмисляне на Концепцията за превенция и противодействие на корупцията в МВР за
постигане на целите на Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България.

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 разработване на единни стандарти и механизми за подаване и
обработване на сигнали, като за целта са предприети действия за провеждане на
специализирани обучения на служители по теми с антикорупционна насоченост.
 В изпълнение на мярката, касаеща уреждането на нормативно задължение за
разглеждане на анонимни сигнали е разработена глава от проекта на Закон за
предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, приет
с РМС №267 от 13.04.2016 г., която разглежда подробно реда за разглеждане на
анонимни сигнали.
 Като приоритет е отчетено хармонизирането на предстоящите промени в
Закона за съдебната власт и постигане на максимална степен на координация между
двата законопроекта още на етап съгласувателната процедура.
 Отчита се и синхронен подход по отношение на уреждането на материята,
свързана с разработването на насоките, принципите и нормативния регламент за
провеждане на тестовете за почтеност (интегритет) и в трите законопроекта, които
засягат материята и предполагат висока степен на интегритет на служителите – проекта
на Закона за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество, проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и
Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР.
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 От отделните ведомства (МФ, МЗ, МЗХ, МЕ, МТИТС) е отчетено
изпълнението на мерки, свързани с разработването и утвърждаването на секторни
антикорупционни планове, специфични за конкретното ведомство, включващи
обучения и въвеждане на мерки, свързани с намаляване на човешкия фактор и
нормативните затруднения, като приоритет е даден на мерките, които имат
непосредствено отношение към възприятията на гражданите, по отношение на
премахването на белезите и проявите на „дребна“ корупция.

Приоритет 6: Създаване на среда на обществена нетърпимост към
корупцията
 Вицепремиерът

по

координация

на

европейските

политики

и

институционалните въпроси Меглена Кунева организира на 19 октомври, публичен
дебат за справянето с корупцията на европейско и национално ниво с тема на
дискусията - „Институциите срещу корупцията. Добрите практики на ОЛАФ“, с гост
лектор генералния директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)
Джовани Кеслер.
 Във връзка с участие на България в среща на най-високо равнище по темите ,
свързани с противодействието на корупцията, проведена на 19 май в Лондон е
изготвена и приета национална позиция.
 За целите на въвеждане на антикорупционното обучение като част от
гражданското образование са въведени редица мерки, свързани с преосмислянето на
учебните програми по гражданско образование за единадесети и дванадесети клас и
провеждане на антикорупционни обучения в университетите.
 На 08.12.2015 г. беше подписан Меморандум за разбирателство и
сътрудничество в областта на антикорупционното образование между Националния
съвет по антикорупционни политики и Службата на ООН за наркотици и престъпност.
Споразумението е валидно за период от три години, като целта му е да послужи като
рамка за сътрудничество за осигуряване на антикорупционно образование в
българските висши училища. На българските университети ще бъдат предоставени
набор от академични модули и учебни материали. Първият университет по
меморандума, който направи пилотен проект по антикорупционно образование, беше
Университетът за национално и световно стопанство. В рамките на този пилотен
Отчет за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на
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проект бяха проведени серия от лекции по антикорупция, водени от: Заместник
министър-председателя

по

координация

на

европейските

политики

и

институционалните въпрос и министър на образованието и науката г-жа Меглена
Кунева, Заместник-главния прокурор г-жа Мария Шишкова, Заместник-министъра на
вътрешните работи г-н Филип Гунев.

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:
 Продължава практиката от министерствата и агенциите да се отчитат като
антикорупционни мерки дейности, възложени с нормативен акт (проверки на
декларации за конфликт на интереси и за имотно състояние, оценка за корупционен
риск, извършени от инспекторатите проверки), както и такива, чието изпълнение е
отчетено в Първия отчет за изпълнение на мерките, включени в НСППКРБ (2015 –
2020);
Приложение: План за действие за изпълнение на приоритетите от Национална
стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015 –
2020).
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ПЛАН за изпълнение на мерките по Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България 2015 – 2020 г.
(приета с РМС № 230/9 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.

Определен
заместник
министър-председател

1

Приоритет/мярка
1.2. Създаване на Национален съвет по
антикорупционни политики

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

Отговорни институции

Срок за изпълнение

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

Изпълнена, ПМС № 136
от 29 май 2015 г.

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

Изпълнена, РМС № 267
от 13 април 2016 г.

Изпълнение
Създаден Национален съвет по
антикорупционни
политики,
междуведомствен орган със
съвещателни, координационни
и
контролни
функции
по
отношение на разработването
и изпълнението на политиките
в областта на превенцията и
противодействието
на
корупцията.
Към
Съвета
функционира
Граждански
съвет. Националният съвет се
свиква
на
шест
месеца.
Следващото му заседание е
планирано за 20 юли 2016 г.
В проекта на Закон за
предотвратяване на корупцията
и отнемане на незаконно
придобито
имущество
е
предвидено създаването на
Националното
бюро
за
предотвратяване
на
корупцията, нов независим
държавен
орган
за
осъществяване на политиката
по
предотвратяване
на
корупцията
сред
лицата,
заемащи
висши
публични
длъжности. Законопроектът е
внесен в Народното събрание
на 13.04.2016 г и след
2

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

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

Отговорни институции

Отговорна институция: ПРБ,
ДАНС, МВР

Отговорна институция: Главен
инспекторат
Други институции:
Инспекторати на
министерствата

Срок за изпълнение

Изпълнение
обсъждане в комисии, приет на
първо четене на 30.06.2016 г.
Изпълнена,
Изпълнена. Подписано
Споразумение между
Споразумение за създаване на
ПРБ, ДАНС и МВР от
специализирано звено за
24.03.2015 г.
противодействие на
корупцията.
Служители на МВР са
командировани да изпълняват
служебните си задължения в
специализираното звено.
Изпълнена, 31 декември Разработен проект на Закон за
изменение и допълнение на
2015 г.
Закона за администрацията.
Проектът е одобрен с решение
на Съвета за развитие към МС
на заседание, проведено на
17.02.2016 г. Законопроектът е
включен в Законодателната
програма на МС за периода
януари – юли 2016 г. Предстои
стартиране на процедура за
междуведомствено
съгласуване.
В МВР със заповед на
министъра
е
увеличена
числеността на държавните
инспектори
в
дирекция
„Инспекторат“ и са извършени
структурни
промени
чрез
обособяване на два отдела за
осъществяване на контрол на
3

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

1.7. Увеличаване на капацитета на
Отговорна институция: АОП
институциите за предварителен контрол Други институции: МС,
на обществени поръчки, в това число
Министерство на икономиката
чрез развитие на системите за
вътрешен контрол

Срок за изпълнение

Изпълнение
управленската дейност на МВР.

Изпълнена, внесен
законопроект в НС

Изпълнена

1) Министерски съвет: Приет
от Народното събрание Закон
за обществените поръчки (обн.,
ДВ, бр. 13 от 2016 г.). В новия
ЗОП е разширен обхвата на
упражнявания
от
АОП
предварителен
контрол
по
отношение на процедурите за
възлагане
на
обществени
поръчки, като е предвидено той
да се осъществява в няколко
направления. Условията и реда
за
осъществяване
на
различните
видове
предварителен
контрол
са
детайлно уредени в приетия на
30.03.2016 г. Правилник за
прилагане
на
Закона
за
обществените поръчки.
2) Министерски съвет, АОП: В
изпълнение на препоръка от
доклада на ЕК от 27.01.2016 г.
в Плана за действие за 2016 г.
на АОП е включена мярка
„Извършване
на
актуален
анализ
относно
административния
капацитет
4

Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
на АОП с оглед функциите на
агенцията, предвидени в новия
ЗОП, със срок на изпълнение
месец май 2016 г.
3)
Заместник
министърпредседател по европейски
фондове и икономическа
политика: Приет Закон за
управление на средствата от
Европейските структурни и
инвестиционни фондове (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2015 г.).
Мерките, предвидени в закона
целят намаляване на рисковете
от
възникването
на
корупционни
практики
при
изпълнението на проектите и
програмите, съфинансирани от
ЕСИФ.

Изпълнена, РМС № 267
от 13.04.2016 г.

Приет от МС проект на Закона
за
предотвратяване
на
корупцията и отнемане на
незаконно
придобито
имущество,
внесен
в
Народното
събрание
на
13.04.2016 г, приет на първо
четене на 30.06.2016 г..
1) Министерство
на

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

2.2. Приемане на нова модерна

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

Изпълнена, 31 декември
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Приоритет/мярка
наказателна политика

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

Отговорни институции

Срок за изпълнение

ПРБ
Други институции: ВКС, МВР,
ДАНС

2015 г.

Отговорна институция: МП,
ПРБ

Изпълнена, 31 декември
2015 г.

Изпълнение
правосъдието:
 С ПМС № 3 от 13.01.2016 г. в
министерството е създаден
Съвет по прилагането на
Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в
съдебната система.
 С РМС № 299 от 22.04.2016
г. е одобрена Пътна карта за
изпълнение
на
Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в
съдебната система.
2) Прокуратура на РБ: В
процес на изпълнение на
мярката
представители
на
Прокуратурата
регулярно
участват в работни групи и чрез
даване на становища за
мониторинг на НПК и за
промени в НК.
Министерство
на
правосъдието:
 Приет Закон за изменение и
допълнение на Закона за
изпълнение на наказанията и
задържането под стража (ДВ,
бр. 32 от 2016 г.);
 Приет Закон за изменение и
допълнение на Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, 28
от 2016 г.);
 Изготвени са законопроекти
за изменения в наказателното
6

Приоритет/мярка

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

Отговорни институции

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

Срок за изпълнение

Постоянен

Изпълнение
и наказателно-процесуалното
законодателство, в които са
включени и предложения на
работна група от прокурори във
Върховна
касационна
прокуратура и съдии във
Върховния касационен съд.
Предстои
изпращане
за
междуведомствено
съгласуване
на
законопроектите;
 Създадена е организация
за разработване на секторен
План
за
превенция
и
противодействие на корупцията
в министерството и в Главна
дирекция
„Изпълнение
на
наказанията“ с акцент върху
мерките за осъществяване на
ефективна
превенция
и
противодействие на корупцията
чрез използване на добри
практики за идентифициране на
рискови зони и дейности с
висока
вероятност
на
корупционни прояви.
Прокуратура
на
РБ:
Предприети
действия
за
повишаване
на
професионалната
квалификация чрез провеждане
на специализирани обучения,
като:
 В периода 01.10. - 31.12.2015
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Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

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

Изпълнена, 31 декември
2015 г.

Изпълнение
г. четири обучения на тема
корупция, в които са участвали
69 прокурори и 36 следователи;
 В периода 01.01.2016 г. 30.06.2016 г. са проведени две
специализирани обучения, в
които
са
участвали
31
прокурори и 2 следователи.
Министерства
и
второстепенни
разпоредители с бюджет: В
изпълнение на мярката са
утвърдени Вътрешни правила
за защита на лицата, подали
сигнали за корупция (МФ, ММС
МТСП, МИ, МОСВ, МВР, МВнР
и МЗ). Впечатление прави
факта, че от институциите
продължават да се отчитат
като антикорупционна мярка
действия,
включени
в
предишни
антикорупционни
планове,
като
поставени
пощенски кутии за сигнали,
горещи
телефони
имейл
адреси и други форми на
обратна връзка. В отчетите
липсва информация до какви
резултати
е
довело
изпълнението на планираните
мерки,
съответно
как
е
гарантирана
защитата
на
лицата, подаващи сигнали за
корупция.
8

Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение

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

Отговорна институция: ПРБ,
ДАНС, МВР

Изпълнена

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

Отговорна институция:
Народно събрание

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

В рамките на общите
политически консултации
за промени в изборното
законодателство
20 септември 2015 г.

Споразумение между ПРБ,
ДАНС и МВР от 24.03.2015 г.

Извършената със заповед на
министъра тематична проверка
на създадената организация в
МВР във връзка с подготовката
и провеждането на избори за
общински съветници и кметове
през 2015 г. В деня на изборите
е осъществен и пряк контрол на
действията на служителите по
получаване,
реакция
и
проверка
на
сигнали
за
правонарушения
и
престъпления,
свързани
с
изборния процес.

Приоритет 4: Превенция и
противодействие на
9
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение

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.

Не е изпълнена

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

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

Отговорна институция: МВР

31 октомври 2015 г.

В част от министерствата и
агенциите
е
отчетено
въвеждане на механизъм за
ротация
на
служителите,
работещи
в
рискови
за
корупция места (МЗХ, МОН,
МВР, НАП, АМ, ОДЗ, РДГ и
РЗИ).
Не е представена информация
за изпълнението на мерките по
утвърдения на 18 септември
2015 г. от министъра на
вътрешните работи План за
превенция и противодействие
на корупция в МВР до 31
декември 2015 г.
Отчетени са три мерки за
2016 г., съответно:
1) Със заповед на министъра
от 23.02.2016 г. е утвърдена
Концепция за превенция и
противодействие на корупцията
в МВР (2016-2020), чиито
заложени приоритети в нея са в
10

Приоритет/мярка

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
синхрон с НСППК;
2) Със заповед на министъра
от 19.04.2016 г. е утвърден нов
План за действие за превенция
и
противодействие
на
корупцията в МВР за 2016 г.;
3) въведена е в експлоатация
Автоматизирана система за
локализация и визуализация на
мобилни единици чрез GPS в
автопатрулите.

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) Продължава практиката от
министерствата и агенциите
да
се
отчитат
като
антикорупционни
мерки
дейности,
възложени
с
нормативен акт (проверки на
декларации за конфликт на
интереси
и
за
имотно
състояние,
оценка
за
корупционен риск, извършени
от инспекторатите проверки),
както
и
такива,
чието
изпълнение е отчетено в
Първия отчет за изпълнение на
мерките, включени в НСППКРБ
(2015 – 2020).
2) В изпълнение на мярката от
министерствата и агенциите
са предприети действия за
11

Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
провеждане на специализирани
обучения на служители по теми
с антикорупционна насоченост.

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

Отговорна институция: Главен
инспекторат

В проекта на Закон за
предотвратяване на корупцията
и отнемане на незаконно
придобито имущество, приет с
РМС № 267 от 13.04.2016 г. е
предвиден ред за разглеждане
на анонимни сигнали.

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

1) В проекта на Закон за
предотвратяване на корупцията
и отнемане на незаконно
придобито имущество, приет с
РМС № 267 от 13.04.2016 г. се
съдържа
регламент
за
провеждане на тестове за
почтеност.
2)
Министерство
на
правосъдието: В изготвения
проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за
съдебната власт са включени
изменения в правомощията на
Инспектората
към
Висшия
съдебен съвет, като в тях са
включени извършването на
проверки за почтеност, за
установяване на действия,
12
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5.4. Създаване на единна „гореща

Отговорни институции

Отговорна институция:

Срок за изпълнение

Изпълнение
които накърняват престижа на
съдебната власт и такива,
свързани с нарушаване на
независимостта на съдите,
прокурорите и следователите,
въвежда ефективни механизми
за
вътрешен
контрол
на
съдебната
власт
върху
професионализма,
мотивацията, независимостта и
безпристрастността
на
магистратите,
тяхното
отговорно
отношение,
отчетност
и
поведение,
съобразено с етичните норми.
3)
МВР:
подготвени
са
законови промени в Закона за
МВР с цел регламентиране на
проверките за професионален
интегритет. Разработени са и
правила за извършване на
проверка за професионален
интегритет на служителите в
МВР. Предвидено е да се
извършат
промени
в
компетентните структури на
министерството
с
оглед
създаването на звена за
провеждането на тестове за
интегритет
и
за
полифизиографско изследване.

31 декември 2015 г.
Няма представена информация
13
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линия“ и система за приемане на
сигнали за корупция и жалби в
държавната администрация
5.5. Разработване и утвърждаване на
секторен антикорупцион план за
данъчната и митническата
администрация

Отговорни институции
Заместник министърпредседател по коалиционна
политика и административна
реформа
Отговорна институция: МФ

Срок за изпълнение

31 октомври 2015 г.

Изпълнение

1) Национална агенция за
приходите: В изпълнение на
утвърдения от изпълнителния
директора на НАП Секторен
антикорупционен
плана
за
2015 г. от агенцията са
изпълнение всички заложени
марки, в резултат на което:
 Проведено е въвеждащо
обучение за новоназначени
служители с включени модули
„Превенция на корупцията” и
„Етичен кодекс” – общо 761 бр.
служители;
 Служители
с
функции
„фискален
контрол”
и
„оперативен
контрол”
са
преминали
специализирано
обучение на тема антикорупция
(на
5
бр.
новоназначени
служители);
 Възложени са проверки на
случаен принцип и при ротация
на
екипите,
извършващи
фискален контрол (общо 42 030
бр. проверки);
 Въведено
е
видеонаблюдение
на
проверките на органите по
14
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
приходите
от
дирекция
„Фискален контрол” на местата
за осъществяване на фискален
контрол (59 бр. проверки при
осъществено
видеонаблюдение на процеса);
 Внедрени са системи за
автоматизирано образуване и
възлагане на изпълнителни
дела и присъединяване на
публични вземания към тях,
както и на ИС „Събиране“.
2) Агенция „Митници”: Не е
налична
информация
за
изпълнение
на
мерките,
включени
в
Секторния
антикорупционен
план
за
2015 г., утвърден от директорат
на
АМ.
В
представения
Секторен
антикорупционен
план за 2016 г. на АМ се
съдържат двадесет и една
мерки, от които само пет са с
антикорупционен характер, а
останалите
дублират
нормативно
определени
функции. Мерките, включени в
Секторния
антикорупционен
план за 2016 г. са идентични с
мерките,
включени
в
утвърдения от директора на АМ
антикорупционен
план
за
2015 г:
- Извършени са 38 проверки по
15
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
постъпили в Агенцията сигнали
за неправомерни деяния на
митнически служители;
- Извършена е вътрешна
проверка от Инспектората в
Агенция „Митници“ по спазване
на
нормативно
установени
процедури при провеждането
на обществени поръчки за
периода
01.01.2013
г.
–
29.02.2016 г.;
Образувани
са
7
дисциплинарни производства
срещу митнически служители,
като
са
наложени
5
дисциплинарни наказания;
- Проведени са работни срещи
по въпросите на превенцията и
противодействието
на
корупцията
с
ръководния
състав на 10 митнически
учреждения;
- Разработен е проект на
актуализиран
Кодекс
за
поведение
на
митническия
служител, който е утвърден от
министъра на финансите;
- Утвърден е, от директора на
Агенцията, нов образец на
имотна декларация по чл. 10,
ал. 6, от Закона за митниците;
- Разработена е „Методика за
оценка на корупционния риск в
Агенция „Митници““, която е
16

Приоритет/мярка

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
утвърдена от директора на
Агенцията;
Всички
новоназначени
служители в специализираната
администрация на Агенцията
са преминали обучение по
въпросите на превенцията и
противодействието
на
корупцията и конфликта на
интереси;
- Служителите от мобилните
митнически групи при дирекция
„Митническо разузнаване и
разследване“, са извършили
439 проверки на ППС, тип
„роуд-стоп“.
1) Министерство
на
здравеопазването:
От
предвидените в Секторния
антикорупционен
план
за
2015 г. петдесет и три мерки,
само дванадесет са насочени
съм
превенция
и
противодействие на корупцията
в
здравеопазването.
В
изпълнение на мерките от
плана:
 Увеличена е числеността на
Инспектората към министъра
на здравеопазването;
 Проведени са обучения на
инспектори от Инспектората и
служители от др. дирекции по
теми, свързани с разпознаване
17
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
и
противодействие
на
корупцията и конфликта на
интереси;
 Разработени са тестове и
анкети за задължителна оценка
и почтеност на служителите в
отделните структури;
 Стартирана е процедура по
актуализиране
на
Етичния
кодекс на служителите.
2) Лечебни заведения:
 Актуализирани Харти на
пациента,
изготвени
ценоразписи
на
предоставяните услуги, които
са
обявени
публично
на
интернет
страниците
на
лечебните заведения;
 Утвърдени Етични кодекси
на служителите в лечебните
заведения;
 Утвърдени
правила
за
работа със сигнали, като и за
регистрирането им;
 въведени са регистри за
постъпилите сигнали;
3) в РЗИ:
 Въведено е изискване за
предварително номериране и
прошнуроване на документите
за налагане на принудителни
административни мерки;
 Въведена
е
„Единна
информационна система на
18
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
медицинската експертиза в
България“;
4) в ИАЛ: След завършен
проект се въвежда електронно
управление на процесите за
издаване на разрешения за
употреба
на
лекарствени
продукти;
5) в ИАТ:
 Реализирани са два проекта,
като в резултат на тях са
внедрени
он-лайн
административни услуги с цел
намаляване
на
човешкия
фактор и са дигитализирани
публичните
и
служебни
регистри,
поддържани
от
агенцията;
 Инициирани са предложения
до
МЗ
за
промени
на
нормативни актове с цел:
намаляване
намесата
на
човешкия фактор, намаляване
на нормативните затруднения
при вписване на обстоятелства
и данни за чужденци в
регистрите
на
лечебните
заведения и на агенцията,
премахване на затрудненията
при
предоставяне
на
медицински услуги, свързани с
трансплантация на органи,
тъкани и клетки на донори и
реципиенти – чужденци, както и
19
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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
при вписване в регистрите на
агенцията
и
лечебните
заведения
на
данни
на
чужденци,
на
които
са
извършени трансплантационни
дейности на територията на Р
България;
6) В НЕЛК: Внедрена е Единна
информационна система на
медицинската експертиза;
Министерство
на
земеделието
и
храните:
Отчетени са следните мерки с
пряк
антикорупционен
характер,
включени
в
Секторния
антикорупционен
план
в
системата
на
земеделието:
 Провеждане
на
антикорупционни обучения
 Разработване на нова Харта
на клиента и стандарти на
административно обслужване в
МЗХ
 Подобряване
на
взаимодействието на МЗХ с
ВРБ относно постъпилите в
системата на земеделието
сигнали за корупционни прояви
 Създаване на механизми за
подаване и обработване на
сигнали
 Въвеждане на системи за
видеонаблюдение на обектите
20
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
по чл. 206 от ЗГ (за продажба и
преработка на дървесина)
 Въвеждане на електронен
дневник и електронен превозен
билет
 Повишаване
на
информираността
на
гражданите за възможностите
за подаване на сигнали;
 Проследимост на АУАН,
констативните протоколи и
разписки за отговорно пазене
за извършени нарушения по ЗГ
и ЗЛОД;
 Изготвяне на проект на
Закон за Център за оценка
риска по хранителната верига
(законопроектът е внесен в
НС);
 Утвърждаване на План за
действие за превенция и
противодействия на корупцията
в БАБХ за период 1.09. –
31.12.2015 г.
Част от отчетените мерки са
административни 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
21
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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
административни услуги.
Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията:
Отчетени са следните мерки с
пряк
антикорупционен
характер:
 Организиране и провеждане
на обучения на служители от
министерството
и
второстепенните
разпоредители с бюджет –
обучени служители общо 55 бр.
 Организиране
на
комуникационни
антикорупционни кампании
 Ревизиране на анкетната
карта на административното
обслужване в ИАМА, с фокус
върху корупционните практики
 Прилагане в ГДГВА на
активен вътрешноведомствен
контрол
в
процеса
на
администрирането
на
разрешителни, регистрационни
и надзорни режими, както и при
провеждането на процедури за
възлагане
на
обществени
поръчки.
 Осъществяване на системен
контрол на дейностите с
повишен корупционен риск в
ИА „Проучване и поддържане
на река Дунав“;
22
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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
 Усъвършенстване
на
технологията
за
осъществяване на контролната
и
административнонаказателната
дейност, както и прилагане на
принудителни административни
мерки от инспекторите в ИААА.
Министерство
на
енергетиката: В утвърдения от
министъра
Секторен
антикорупционен
план
са
включени шестдесет и шест
мерки, част от които не са
пряко насочени към превенция
и
противодействия
на
корупцията. В представената
информация са налични данни
за изпълнение следните мерки:
 Въвеждане на механизми за
подаване
на
сигнали
за
корупция и за защита на
подателите на сигнали - на
интернет
страниците
на
търговските
дружества
е
публикуван електронен адрес
за подаване на сигнали за
корупция, в административните
сгради
на
търговските
дружества
са
поставени
обозначени пощенски кутии за
сигнали, създадена е „гореща
телефонна линия“ за подаване
на информация за корупция.
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6.0 Разработване и утвърждаване на
секторен антикорупционен план в МвНР

Отговорни институции

Отговорна институция: МвНР

Срок за изпълнение

постоянен

Изпълнение
 Въвеждане на ротационен
принцип
при
определяне
състава на комисии в рискови в
корупционно
отношение
дейности
 Осъществяване на контрол и
анализиране на управленски
решения
на
„БЕХ”
за
недопускане на корупционни
прояви
и
некоректно
изпълнение на задължения при
управление на дружеството
 Инспекторатът
на
министерството е извършил
проверки
на
откритите,
провеждащи се, приключилите
със сключване на договор и
прекратените
обществени
поръчки по ЗОП. Определени
са слабости и пропуски на
Вътрешните
правила
за
възлагане
на
обществени
поръчки на министерството,
изготвен
е
доклад
за
резултатите от проверката,
утвърден от Министъра на
енергетиката, копие от който е
изпратен
на
Главния
инспекторат към Министерския
съвет.
•
През
последните
няколко
години
последователно
се
предприемат
мерки
за
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
повишаване на контрола върху
дейността както на консулските
служители в задграничните
представителства, така и на
работещите
в
отдел
„Административно обслужване
на гражданите“, служители на
Дирекция
„Консулски
отношения“.
•
Въведена
е
електронна
система
за
случайно
разпределяне
на
заявленията за предоставяне
на услуги в отдел „АОГ“,
водеща вкл. до равномерно
натоварване на всеки от
служителите.
•
В
задграничните
представителства
се
ограничава прекият контакт
между работещите на гишетата
служители и заявителите, като
постепенно
се
изграждат
отделни входове за тях.
•
Възприет
е
принципът
лицата,
които
отговарят за материалната
отчетност на приходите от
държавни такси в консулските
служби, да са различни от
събиращите тези такси на
гишетата.
•
В
модула
за
консулски услуги на Визовата
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
информационна
система
е
предвидено
въвеждане
на
всяка извършена консулска
услуга, независимо от нейния
вид, като това позволява
извършването
на
двойна
проверка за събраните приходи
– по квитанции и по системата.

Приоритет 6: Създаване на
среда на обществена
нетърпимост към корупцията
6.1. Организиране на комуникационни
антикорупционни кампании

Отговорна институция: МС,
министри

Постоянен

През отчетния период от
министерствата са предприети
действия за провеждане на
информационни кампании с
гражданите и бизнеса за
противодействие
на
корупционните прояви.
Вицепремиерът
по
координация на европейските
политики и институционалните
въпроси
Меглена
Кунева
организира на 19 октомври,
публичен дебат за справянето
с корупцията на европейско и
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

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
уличените лица

Отговорна институция: МС,
МФ

Постоянен

6.3. Въвеждане на антикорупционното
обучение като част от гражданското
образование

Отговорна институция: МОН

30 септември 2016 г.

Изпълнение
национално ниво с тема на
дискусията - „Институциите
срещу корупцията. Добрите
практики на ОЛАФ“, с гост
лектор генералния директор на
Европейската служба за борба
с измамите (ОЛАФ) Джовани
Кеслер.
Не е представена информация

Министерство
на
образованието и науката:
Предприети са действия за
изпълнение на мярката, като:
 Антикорупционната тематика
е включена в работния вариант
на учебната програма по
Гражданско образование за XI
клас,
раздел
„Гражданите,
политиката и демокрацията“.
Предстои
проектите
на
учебните
програми
по
Гражданско образование за XI
и XII клас да бъдат публикувани
на сайта на МОН. Вниманието
е насочено към негативното
влияние
на
корупционните
практики, включително и в
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
изборния процес, осмисляне
значимостта на върховенството
на
закона,
форми
на
гражданско
участие
и
разбиране възможностите на
гражданското
общество
за
коригиращо въздействие. Има
създадена
практика
за
разглеждане и обсъждане на
антикорупционни въпроси в
часовете
по
свободноизбираема
подготовка;
 Теми по антикорупция са
включени в учебната програма
по учебен предмет „Свят и
личност“ за ХІІ клас.
 Обучения по създаването и
прилагането
на
секторни
антикорупционни
планове
съвместно
със
заместникминистър
на
вътрешните
работи
(проведени са обучения в
Министерство
на
образованието и науката и
Министерство на енергетиката,
предстоят
обучения
в
Министерство
на
здравеопазването,
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията, НАП и Агенция
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Отговорни институции

Срок за изпълнение

Изпълнение
„Митници“)
 Серия от лекции в УНСС: на
зам. министър-председателя по
координация на европейските
политики и институционалните
въпроси,
заместник-главния прокурор,
зам. министър на МВР.
 Заключителен семинар с
участието на зам-омбудсмана,
председателя
на
КОНПИ,
директора на Световна банка
за
България,
изпълнителен
директор на, Транспаренси
интернешънъл. На 40 студенти,
избрали
да
се
обучават
в
антикорупционната материя са
връчени сертификати за
участие в семинара.
 Участие в антикорупционна
среща на върха, Лондон, 12
май 2016.
Изготвена и приета национална
позиция.
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