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СТАНОВИЩЕ
НА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“
ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ
РИСК, ПУБЛИКУВАН НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Предложеният проект за Методология за оценка на корупционния риск представлява
съществено отстъпление от инструментариума за оценка на корупционния риск в
държавната администрация, действал от 2014 г. до октомври 2018 г., когато е отменен с
Решение (№ Р-155/11.10.2018 г.).
I. Основните критики към проекта са в следните насоки:
1. Условията в индикаторите са дефинирани по начин, който не позволява
качествена оценка на тяхното съдържание и съответно – не позволяват
съдържателна оценка на корупционни риск
Като цяло, в предложената методология и в приложението към нея липсват
качествени характеристики, които да определят дали условията в съответните
индикатори получават добра или лоша оценка.
Групите индикатори в отменената методика са свързани с обстоятелства, които
действително установяват дали съществува корупционен риск. В новата
методика този подход изобщо отсъства, а се насочва към констатиране на общи
факти и обстоятелства, като например дали има вътрешни правила или не.
Така например, в отменената методика са дефинирани качествени
характеристики на условията в Индикатор „Нормативна среда“ – например
„непълна и/или неясна нормативна уредба“, „непълно дефиниране на обсега на
компетентност и правомощия“, „отсъствие“, „неясни/непълни вътрешни правила
и процедури“. Сравнението с предложения проект показва, че липсват
качествени характеристики на условията за този индикатор (и не само за него).
Формулировките са така дефинирани („устройствен правилник“, „вътрешни
правила и процедури“, „длъжностни характеристики“), че предполагат оценка
единствено на наличието или отсъствието им, а не техния характер и
съдържание, които всъщност са определящи за корупционния риск. Същата
критика може да се приложи и към другите индикатори и формулировките на
техните условия.
2. Подходът на структуриране на индикаторите извежда на заден план
индикатора „Функции и правомощия“ (в сравнение с отменената методика за
оценка на корупционни риск), което не прави възможно още в началния етап на
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оценката да се разграничат звената, които имат функции и правомощия,
предполагащи по-висок корупционен риск от останалите.
В старата методика за оценка на корупционния риск параметрите и
индикаторите са така формулирани, че още при оценката на първата група
индикатори „Функции и правомощия“ става ясно дали структурата попада в повисоко рискова категория административни звена или не. Така например, ако
едно звено има правомощия да извършва контролни дейности, то попада в една
категория звена с определен корупционен риск. В проекта на предложената
методология индикаторите и условията са записани като някакви положителни
качества или параметри в дейността на една структура, които ако се оценяват с
отговор „да, има го“, или „не, отсъства“, отговорът не носи никаква
съдържателна оценка. В новата методика не са посочени качествени
характеристики на риска. Например „проведени семинари“ (без да е ясно на
каква тема), „устройствени правилници“ не носят никаква съдържателна
характеристика на корупционни риск.
3. Отпаднали са съществени групи индикатори и условия, без които не е
възможно да бъде извършена цялостна, всеобхватна и съдържателна оценка
на всички функции, дейности, процеси и звена в административните
структури, които представляват корупционен риск.
Отпаднал е индикаторът „Липса на контрол“ (трети индикатор в отменената
методика), който е съществен за оценката на корупционния риск във всяка
административна структура. Условията, които той включваше, бяха адекватно
дефинирани и систематизирани по следния начин: „липса на прозрачност и/или
проследимост в действията“, „неупражнен контрол“, „недостатъчен
административен капацитет за осъществяване на контрол“. Така дефинираните
показатели позволяваха да се оцени дали има корупционен риск или не при
упражняването на контрол в административните структури. Целият този
индикатор изобщо отсъства в предложената методология.
Отсъстват също така индикаторите „Личностни възприятия и нагласи“ и
„Служебни задължения на отделните служители“, които бяха също ясно
дефицирани и систематизирани в отменената методика.
От структурата на индикатор „Функции и правомощия“ е отпаднало условието
„управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства и активи“.
Запазено е само условие „управление, разпореждане или разходване на средства
от ЕС“. Така ограниченият обхват на индикатора показва, че предмет на оценка
за корупционен риск са само средствата от ЕС, но не и цялостното управление,
разпореждане и разходване на финансови средства от националния бюджет и
други активи. Този ограничителен подход е недопустим спрямо най-значимия
финансов ресурс, който е предоставен за управление и разходване на
държавните структури.
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II. По отношение на каталога от индикатори за оценка на корупционния риск
(чл. 6 ал. 1) могат да се посочат и по-детейлно следните недостатъци:
1. Съществено (двойно) е намален броят на използваните индикатори за оценка на
корупционния риск в сравнение с действащата в периода 31 март 2014 –
11.10.2018 г. Методика за оценка на корупционния риск1 - от действащи 6 бр.
индикатори при чиято оценка се изследва наличието на общо 28 условия, в
проекта за методология са включени само 3 индикатора при чиято оценка се
изследва наличието на едва 16 условия.
2. От проекта са отпаднали собствено специфични условия за оценка на
корупционния риск като:
▪ „не упражнен контрол от ръководител или от контролен орган“ и
„недостатъчен административен капацитет за осъществяване на контрол“
от отменен индикатор „Липса на контрол“
▪ „управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и
активи“ от индикатор „Функции и правомощия“, още повече, че същото
условие е отчетено като едно от най-критичните за съществуването на
висок и среден корупционен риск според Годишния доклад за дейността
на инспекторатите за 2017 г. (стр. 6)
▪ „укриване на сигнали срещу дейността на структурата“ от индикатор
„Административна среда“.
3. Въпреки, че в проекта са включени някои нови условия за корупционен риск
като „участие при възлагане на обществени поръчки“ и „използване на
информация“, същият е пропуснал да включи други важни условия като
„внедрени вътрешноведомствени практики за превенция на корупционния
риск“ и „въведена система за закрила на докладващите за нередности“ и др.
III. По отношение на процеса на проучване чрез Въпросник, предвиден по реда
на чл. 8 ал. 1 т.1:
1. Предложеният подход за определяне на въпросите е формалистичен, поставяйки
акцент върху регистриране наличността вътрешноведомствени актове и не
държи сметка за съдържателните аспекти на процедурите и практиките по
тяхното приложение в оценяваните администрации.
2. Включените въпроси са дефинирани по начин, който не позволява качествена
оценка на тяхното съдържание и съответно – не позволяват съдържателна
оценка на корупционни риск.
IV. По отношение приложимостта на каталога от индикатори за оценка на
корупционния риск (чл. 6 ал. 1) и извършването на оценяването (чл. 7 и
чл. 8 ) спрямо обектите на оценка (чл.4):
1. Предложеният каталог от индикатори и процедурата за стартиране на процеса на
оценяване, предвидена в чл. 7 и провеждане на оценяването (чл. 8) са
релевантни единствено към обектите на оценка, предвидени в чл. 4 т. 1 „администрацията
на
органите
на
изпълнителната
власт,
1

Утвърдена със Заповед Р-68 от 31 март 2014 г. и отменена със Заповед Р-155 от 11 октомври 2018 г.
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административните звена (определени на териториален и/или функционален
принцип), местната администрация, администрацията на органи, създадени
със закон, както и на други, посочени в обхвата на Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
установяване конфликт на интереси“.
2. Предложеният каталог от индикатори (чл. 6), процедурата за стартиране на
оценяване, предвидена в чл. 7 и провеждането на самото оценяване (чл. 8) не
могат да бъдат считани за относими към обектите на оценка, предвидени в
чл. 4 т. 22 и т. 33, доколкото дейността на представителите на държавата и
общините в различни органи на управление не може да бъде оценявана,
например, чрез наличието на система за актуализиране на вътрешноведомствени
актове или длъжностни характеристики в търговски дружества с държавно или
общинско участие на капитала, а процедурата за попълване на въпросника
ангажира ръководителя на проверяваното административно звено, но не и
ръководството на други юридически лица.
V. В допълнение, приложението към методологията съдържа въпроси, които
също не дават основание за съдържателна оценка на корупционния риск.
Практическото приложение на въпросник ще позволи обикновено констатиране
на факти – например дали са правени промени в устройствени правилници, дали
има дефинирани годишни цели, дали има промяна в щата в съответните звена,
дали има дисциплинарно наказани служители или не, без да държи сметка каква
същността на отговорите, която може да насочва или да не насочва към
корупционен риск. Подобен подход за определяне на въпросите във въпросника
е формалистичен и не държи сметка за съдържателните аспекти на действията и
документите в оценяваните администрации.
VI. Наред с това, от наличната информация не става ясно защо се е наложило
отменянето на предходния документ – какви са мотивите, колко пъти и как са
прилагани, до какво е довело тяхното прилагане.
Тук е мястото да се отбележи, че Законът за нормативните актове изисква да са
направени последваща оценка на въздействието на акта още преди да бъде
отменен и на база на нея да се премине се направи извод за неговото изменяне
или отменяне. Ако имаше такава тя можеше за вече отменения акт тя можеше да
послужи за основа, на която да стъпи работата по усъвършенстване на новия
нормативен акт.
2

„дейността на представителите на държавата или на общините в органите на управление или
контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически
лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
3
„дейността на управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински
или държавни предприятия и на ръководителите на техните териториални поделения, както и
на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от
Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата на чл. 6,
ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.“
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В заключение, предложеният проект на Методология за оценка на
корупционния риск има по-скоро характер на оценка на административната
среда, но не може да се определи като методика за оценка на корупционния
риск в държавната администрация и съответно – не може да послужи като
ефективен антикорупционен инструмент за добро планиране, изпълнение и
наблюдение на антикорупционните планове.
Предложенията проект на методология страда от съществени структурни и
съдържателни дефицити, които налагат да се преработи изцяло и да бъде
внесен едва след като бъдат коригирани отчетените дефицити.
Изпълнението на тези условия е важна предпоставка, която трябва да се
осъществи, за да се приеме адекватен и ефективен инструмент за оценка на
корупционния риск в държавната администрация.
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