ПРОЕКТ!
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК ПО ЧЛ. 13,
АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С методологията се регламентират общите изисквания и редът за
определяне на степента на корупционния риск, с цел проверка на декларациите за
имущество и интереси, съгласно § 2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 13, ал.
2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите
и за установяване конфликт на интереси.
(2) С методологията се урежда и планирането и отчитането на мерки, съгласно
чл. 13, ал. 1 от същата.
(3) Методологията по отношение на проверките на декларациите за имущество
и интереси се прилага от инспекторатите или комисиите от служители, изрично
овластени за това от органа по избора или назначаването, съгласно чл. 7.
Чл. 2. По смисъла на методологията:
(1) „Корупционен риск“ е вероятността от наличие на условия, които могат да
доведат до корупционни практики.
(2) „Корупционна практика“ е злоупотребата със служебно положение с цел
облагодетелстване.
(3)„Оценка на корупционния риск“ е етап от дейността по превенция и
противодействие на корупцията, изразяващ се в периодично оценяване на
вероятността за поява на условия, които могат да доведат до възникването на
корупционни практики и основаваш се на възможно най-обективната преценка за
въздействието на тези условия.
Чл. 3. Целта на методологията е:
1. Да определи общия подход за установяване на лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1 - 3
от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и
за установяване конфликт на интереси, чиито декларации ще подлежат на проверка.
2. Да определи индикаторите и методите за оценка на корупционния риск.
3. Да подпомогне наблюдението и управлението на антикорупционните
политики и мерки.
Чл. 4. (1) Оценка на корупционен риск се извършва на администрацията на
органите на изпълнителната власт, административните звена (определени на
териториален и/или функционален принцип), местната администрация,
администрацията на органи, създадени със закон
или с постановление на
Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяване на
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изпълнителната власт.
(2) Оценката на корупционния риск се извършва най-малко веднъж на три
години.
Чл. 5. (1) В търговските дружества с 50 на сто и над 50 на сто държавно или
общинско участие в капитала, както и в държавните и общински предприятия се
извършва проверка на подадените декларации за имущество и интереси на лицата по
чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка
на декларациите и за установяване конфликт на интереси.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва най-малко веднъж на три години.

Глава втора
ИНДИКAТОРИ ЗА КОРУПЦИОНЕН РИСК
Чл. 6. (1) Степента на корупционния риск се определя чрез следните
индикатори за оценка:
1. Индикатор „Нормативна и вътрешноведомствена уредба“ (с коефициент
на тежест 0,20), който се определя от следните условия:
а) устройствен правилник/правилник за организация на дейността;
б) вътрешни правила и процедури;
в) длъжностни характеристики.
2. Индикатор „Функции и правомощия“ (с коефициент на тежест 0,45),
който се определя от следните условия:
а) проверки от вътрешни и външни контролни структури;
б) предоставяне на административни услуги, включително издаване на лицензи
и разрешения, концесии и други;
в) извършване на контролна дейност – съставяне на актове за установяване на
административни нарушения, налагане на принудителни административни мерки
(задължителни предписания), издаване на наказателни постановления и други;
г) изготвяне на проекти на нормативни актове или даване на становища по
прилагане на законодателството;
д) участие при възлагане на обществени поръчки;
е) управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи;
ж) управление, разпореждане, разходване, отчитане, координиране и контрол
на средства от европейските фондове и програми и други международни
организации;
з) използване на информация, чието нерегламентирано разпространение би
създало възможност за получаване на неследваща се облага.
3. Индикатор „Административна среда“ (с коефициент на тежест 0,35),
който се определя от следните условия:
а) промяна на структурата и/или състава на служителите от структурата;
б) наложени дисциплинарни наказания на служители в структурата;
в) влезли в сила присъди за корупционни престъпления и/или актове за
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установен конфликт на интереси на служители в структурата;
г) възстановени служители поради незаконосъобразно уволнение;
д) проведени обучения, семинари, курсове или други мероприятия с
антикорупционна насоченост на служители от структурата;
е) въведена система за проследяване изпълнението на задачите, в т.ч. за
осъществяване на сроков контрол по сигнали и предложения;
ж) постъпили сигнали, публикации или репортажи в медиите за корупция
и/или конфликт на интереси или незаконосъобразни действия/бездействия на
служителите от структурното звено.
(2) Индикаторите по ал. 1 са приложими при определяне степента на
корупционния риск за дейността на администрациите по чл. 4, ал. 1.

Глава трета
ОЦЕНЯВАНЕ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК
Раздел І
Оценяване
Чл. 7. Оценяването по чл. 4 се извършва въз основа на заповед или решение на
органа по избора или назначаването от:
1. комисия от инспектори от инспекторатите, когато такива са създадени в
съответната администрация;
2. комисия от служители, когато в съответната администрация няма
инспекторат.
Чл. 8. (1) Оценяването на индикаторите по чл. 6 се извършва чрез:
1. проучване въз основа на въпросник по образец – приложение № 1;
2. документална проверка, изискване на справки, запознаване с доклади на
други контролни органи, събиране и анализиране на информация, относима към
поставените въпроси.
(2) Въпросникът по ал. 1, т. 1 се попълва от ръководителя на оценяваното
административно звено. По преценка на комисията по чл. 7 въпросникът се попълва
и от други ръководители от същото административно звено.
(3) В резултат на документалната проверка комисията по чл. 7 преценява
обективността по предоставените отговори по въпросника, като в случай на
установено несъответствие между същите и действителните обстоятелства и факти,
относими към въпроса, извършва съответната аргументирана корекция.
Чл. 9. (1) Всички условия, с които се измерват индикаторите, се оценяват въз
основа на окончателно потвърдените или коригирани от комисията по чл. 7
резултати от попълнените въпросници по чл. 8, ал. 1, т. 1 предвид установеното в
хода на проверката, базирано на събраната и анализирана информация.
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(2) Оценяването на всеки индикатор се формира като средноаритметичен
резултат от сбора на точките, определени по скала на въздействие, които се дават за
всеки от отговорите на въпросника по чл. 8, т. 1, умножен с коефициента на тежест.
(3) Скалата на въздействие е петстепенна и включва точки от едно до пет във
възходящ ред, като едно е най-ниска степен на въздействие, а пет е най-висока
степен на въздействие.
(4) Оценката за степента на корупционния риск се формира като сбор от
получените оценки за всеки от индикаторите въз основа на заложения в настоящата
методология начин на изчисление.
(5) Оценяването на корупционния риск от комисията по чл. 7 се извършва с
електронна таблица, в която е заложен описаният алгоритъм на изчисление.
Чл. 10. (1) Корупционният риск по чл. 9, ал. 4 може да бъде оценен като
„нисък“, „среден“ или „висок“.
(2) Корупционният риск e „нисък“, когато има ниска степен на вероятност за
създаване на условия за корупция. Последиците от корупцията са с ниска степен на
въздействие (1–1,75).
(3) Корупционният риск e „среден“, когато има средна степен на вероятност за
създаване и наличие на условия и на рискови фактори за корупция. Последиците от
корупцията са със средна степен на въздействие (1,76–2,50).
(4) Корупционният риск e „висок“, когато има висока степен на вероятност за
създаване на условия и възникване на рискови фактори за корупция, които
представляват заплаха за дейността на администрацията. Последиците от корупцията
са с висока степен на въздействие (2,51–5).
Чл. 11. Завишен корупционен риск е налице, когато при извършената оценка е
определена степента на корупционния риск по чл. 10, ал. 4 и в случаите по чл. 5.
Раздел ІІ
Докладване
Чл. 12. (1) Комисията по чл. 7 изготвя мотивиран доклад за оценка на
корупционния риск, състоящ се от следните раздели:
1. въведение;
2. обективни констатации на състоянието на всички условия към индикаторите
за корупционен риск;
3. мотивирана оценка на корупционния риск;
4. предложение за извършване/неизвършване на проверка на декларации за
имущество и интереси;
5. препоръки за мерки, свързани с резултатите от извършената оценка на
корупционния риск по настоящата методология.
(2) Всяка една констатация се обосновава със съответните доказателства –
неразделна част oт изготвения доклад.
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(3) Докладът по ал. 1 заедно с приложенията към него се представя на органа
по избора или назначаването за утвърждане.

Глава четвърта
АНТИКОРУПЦИОННИ ПЛАНОВЕ
Раздел І
Антикорупционни планове
Чл. 13. (1) Антикорупционният план е съвкупност от мерки за превенция и
противодействие на корупцията в съответната администрация, както и мерките,
свързани с оценката на корупционния риск.
(2) Министрите, ръководителите на държавни институции, създадени със
закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с
осъществяването на изпълнителната власт, ежегодно до 1 февруари одобряват
годишен антикорупционен план за текущата година, в който се включват и мерки
относно второстепенните разпоредители с бюджет и териториалните звена.
(3) В срока по ал. 2 ръководителите на второстепенните разпоредители с
бюджет могат да одобряват самостоятелни антикорупционни планове, които
съгласуват с първостепенните разпоредители с бюджет. В тези случаи, мерките не се
включват в антикорупционния план на първостепенния разпоредител с бюджет.
(4) Ръководителите по ал. 2 и 3 определят със заповед заместникминистър/заместник-председател/лице на ръководна длъжност в изпълнителните
агенции и държавни институции, създадени със закон или с постановление на
Министерския съвет, отговорен за координацията и изпълнението на
антикорупционните планове.
Чл. 14. (1) Антикорупционният план се изготвя от работна група, назначена с
писмена заповед на ръководителите по чл. 13, ал. 2 и 3.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя поименния състав на работната група
(председател и членове), като и срока за изготвяне на плана. В състава на работната
група се включват ръководителите на инспекторатите по Закона за администрацията
и по специален закон (ако в структурата има създадени такива), лица, заемащи
ръководна длъжност, както и други служители от общата и специализираната
администрация. Като членове на работната група могат да бъдат привличани външни
експерти.
Чл. 15. (1) При разработването на антикорупционния план се вземат предвид:
1. мерките, включени в национални и секторни антикорупционни стратегии;
2. резултатите от проверки на вътрешни и външни контролни структури от
предходната година, както и изпълнението на препоръките им, доколкото имат
отношение към антикорупционния план;
3. резултатите от оценката на корупционния риск по настоящата методология,
в случай че такава е извършвана през предходната година;
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4. резултатът от изпълнението на мерките, включени в антикорупционния план
за предходната година;
5. въведените в други администрации добри антикорупционни практики,
когато са приложими;
6. постъпилите сигнали за корупция и/или конфликт на интереси за
предходната година, в т.ч. публикации в медиите.
(2) Антикорупционният план се изготвя по образец – приложение № 2, и
съдържа:
1. конкретни мерки за превенция и противодействие на корупцията, водещи до
намаляване на корупционния риск и ограничаване на причините, обуславящи
наличието на корупционните практики;
2. причини, налагащи планиране на мярката (резултатите от оценката на
корупционния риск по настоящата методология, установени нередности в хода на
други проверки, чести сигнали за нарушения, резултати от изпълнението на
антикорупционния план за предходната година и други);
3. адресати на мерките – администрация или административни звена, за които
ще се прилагат мерките;
4. срок за изпълнение на мерките;
5. административни звена/лица, на които е възложено изпълнението на
мерките;
6. индикатор за изпълнение, който дава възможност да се направи обективна
преценка за ефекта на мярката;
7. очаквания антикорупционен резултат от изпълнение на мерките.
(3) Мерките по ал. 2, т. 1 следва да са ясно формулирани и относими към
осъществяваната секторната политика, и да не преповтарят нормативно определени
правомощия и функции.
(4) В антикорупционния план се съдържа информация за второстепенните
разпоредители с бюджет, за които не са предвидени мерки. Към антикорупционния
план се прилага списък на второстепенните разпоредители с бюджет.
(5) Антикорупционният план може да се изменя и допълва в случай на
настъпили промени в структурата и/или функциите на съответната администрация
и/или при приемане на нови национални и секторни антикорупционни стратегии.
(6) Одобреният от органите по ал. 2 и 3 антикорупционен план, включително и
неговите изменения и допълнения се публикува на интернет страницата на
съответната администрация, с изключение на случаите, в които съдържа информация
защитени по реда на специален закон. Публикуването се извършва в срок от 3
работни дни от одобряването на антикорупционния план.
Раздел ІІ
Годишен отчет за изпълнение на антикорупционния план
Чл. 16. (1) Ежегодно до 20 януари лицата по чл. 13, ал. 2 и 3 одобряват
годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план. Отчета по изпълнението
на антикорупционния план се изготвя от работната група по чл. 14, ал. 1.
6

(2) Годишният отчет се изготвя по образец – приложение № 3, и съдържа:
1. планираните мерки за превенция и противодействие на корупцията, водещи
до намаляване на корупционния риск и ограничаване на причините, обуславящи
наличието на корупционните практики;
2. планирания срок за изпълнение на мерките;
3. действителния срок на изпълнение на мерките;
4. административните звена, на които е възложено изпълнението на мерките;
5. антикорупционния резултат от изпълнението на мерките;
6. информация за неизпълнение на мерките и причините, довели до това
неизпълнение.
(3) Одобреният антикорупционен отчет се публикува на интернет страницата
на съответната администрация, с изключение на тези които съдържат информация
защитени по реда на специален закон. Публикуването се извършва в срок от 3
работни дни от одобряването на годишния отчет за изпълнението на
антикорупционния план.
Чл. 17. (1) Одобрените антикорупционните планове и годишни отчети се
изпращат на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество в срок до 5 февруари.
(2) Антикорупционните планове и отчети съдържащи информация защитена по
силата на специален закон се предоставя на КПКОНПИ по съответния ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Разпоредбите на Глава четвърта, Раздел ІІ „Антикорупционни планове и
отчети“ не се прилагат за общинската администрация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Разпоредбите на Глава четвърта, Раздел ІІ „Антикорупционни планове и
отчети“ влизат в сила от 1 януари 2020 г.
§ 3. Отчитането на антикорупционните планове за 2019 г. се извършва по
съществуващия до момента ред.
§ 4. Електронната таблица по чл. 9, ал. 5 се предоставя от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
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§ 5. Методологията е разработена на основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване
конфликт на интереси във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 6 и чл. 30, т. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
и е приета с решение № …… на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество от …………. 2019 г.
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Приложение № 1 към чл. 8, т. 1
ВЪПРОСНИК
за оценка на корупционния риск
отговорил: ................................................................................................................................
длъжност: ..................................................................................................................................
дирекция: ..................................................................................................................................
отдел: ..........................................................................................................................................
сектор: ........................................................................................................................................
служебен телефон: ....................................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................
При попълване на Въпросника се посочва само един (1) от възможните отговори.
Нормативна и вътрешна уредба
1. Има ли в ръководеното от Вас административно звено (дирекция, отдел, сектор)
конкретни годишни цели?
а) имаме конкретни цели, разпределени за изпълнение между служителите в звеното
б) целите са общи и са съобразени с устройствения правилник/правилник за организация на
дейността
в) нямаме конкретни годишни цели, всичко зависи от текущата ни дейност
г) нямам информация
2. Извършвани ли са промени на устройствения правилник/правилник за организация
на дейността във Вашата структура през последните 12 месеца?
а) да
б) не
в) нямам информация
3. Извършвани ли са промени във вътрешните правила, регламентиращи дейността на
Вашето административно звено през последните 12 месеца?
а) да
б) не
в) нямам информация
4. Има ли актуални разписани и утвърдени вътрешни правила за дейността на Вашето
административно звено?
a) да, има такива правила за всички аспекти от дейността на административното звено
б) да, има такива правила за всички аспекти от дейността на административното звено, но
някои не са актуални
в) има само за някои от дейностите
г) не, няма разписани и утвърдени вътрешни правила
5. Съществува ли начин за актуализация на вътрешноведомствените актове във
Вашето административно звено?
а) да, съществува нормативно разписан ред за актуализация
б) да, има работеща практика
в) не
г) не знам
6. Имат ли всички служители във Вашето административно звено разработени и
връчени длъжностни характеристики?
a) да, всички имат утвърдени и връчени актуални длъжностни характеристики
б) всички служители имат длъжностни характеристики, но някои не са актуализирани или
своевременно връчени
в) някои служители нямат връчени длъжностни характеристики, въпреки че такива са
разработени и утвърдени
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г) длъжностните характеристики на някои служители още не са разработени и/или утвърдени
Функции и правомощия
1. Била ли е обект на проверка от външни контролни структури дейността на Вашето
административно звено през последните три години?
a) да
б) не
2. Била ли е обект на проверка от вътрешни контролни структури дейността на Вашето
административно звено през последните 12 месеца?
a) да
б) не
3. Съществува ли начин за осъществяване на контрол от Ваша страна спрямо
служителите в ръководеното от Вас административно звено?
а) да
б) не
в) необходимо е да се подобри
4. Ръководеното от Вас административно звено администрира ли регулаторни режими
(лицензионни, регистрационни, разрешителни)?
а) не
б) регистрационен или разрешителен
в) регистрационен и разрешителен
г) поне един лицензионен
5. Ръководеното от Вас административно звено осъществява ли дейности по
управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи?
а) да
б) не
6. Ръководеното от Вас административно звено осъществява ли дейности по
управление, разпореждане, разходване, отчитане, координиране и контрол на средства от
Европейските фондове и програми и други международни организации?
а) не
б) да
7. Ръководеното от Вас административно звено осъществява ли контролни функции
(установява административни нарушения и определя административни наказания и други)?
а) не
б) да
8. Участвали ли са служители от ръководеното от Вас административно звено при
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП през
последните 12 месеца?
а) да
б) не
9. Ръководеното от Вас административно звено предоставя ли на гражданите и бизнеса
административни услуги?
а) не
б) да, заявяване и получаване на гише
в) да, само в електронен вид
г) да, част от тях в електронен вид
10. Ръководеното от Вас административно звено изготвя ли проекти на нормативни
актове и/или дава становища по проекти на нормативни актове?
а) не
б) да
11. Ръководеното от Вас административно звено изготвя ли становища по прилагането
на нормативни актове?
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а) не
б) да
12. Служителите от Вашето административно звено, при изпълнение на своите
задължения, използват ли информация, чието нерегламентирано разпространение би създало
възможност за получаване на неследваща се облага?
а) да
б) не
Административна среда
1. Има ли през последните 24 месеца промяна в структурата на Вашето
административно звено?
а) няма промяна
б) да, има повече от една промяна
в) има промяна
2. Има ли през последните 12 месеца промяна в състава на служителите във Вашето
административно звено?
а) няма промяна в състава
б) има новоназначени/новопостъпили служители и/или напуснали/преминали в друго
административно звено
3. Има ли служители от Вашето административно звено, понесли през последните 12
месеца дисциплинарни наказания, съгласно КТ, ЗДСл или други нормативни актове?
а) няма такива служители
б) да – един
в) да – повече от един
г) нямам информация
4. Има ли служители във Вашето административно звено по отношение на които са
влезли в сила присъди за корупционни престъпления и/или актове за установен конфликт на
интереси, през последните 24 месеца?
а) няма такива служители
б) да – един
в) да – повече от един
г) нямам информация
5. Има ли във Вашето административно звено възстановени от съда служители, поради
незаконосъобразно уволнение през последните 12 месеца?
а) да, повече от един
б) да, един
в) не
6. Провеждани ли са през последните 12 месеца семинари, курсове и други
мероприятия, целящи повишаване на квалификацията на служителите от Вашето
административно звено във връзка с превенция и противодействие на корупцията?
а) да, повече от един
б) да, един
в) не
7. Прилага ли Вашето административно звено система за възлагане и проследяване
изпълнението на задачите?
а) да, прилага
б) не, не прилага
в) не винаги
8. Има ли отражение на дейността на Вашето административно звено в публикации в
медиите през последните 12 месеца?
а) дейността на структурата имаше негативно медийно отражение
б) дейността на структурата нямаше негативно медийно отражение
в) нямам информация
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9. Има ли през последните 12 месеца сигнали за корупция или за конфликт на интереси
срещу служители от Вашето административно звено?
а) да
б) не
в) нямам информация
10. Има ли през последните 12 месеца сигнали за нарушение на служебната и трудова
дисциплина за служители от Вашето административно звено?
а) да
б) не
в) нямам информация

дата:

подпис:

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН
№
ПО
РЕД

МЕРКИ

ПРИЧИНИ,
НАЛАГАЩИ
ПЛАНИРАНЕ
НА МЯРКАТА

ЗВЕНО/ЗВЕНА,
ЗА
КОИТО СЕ
ОТНАСЯ
МЯРКАТА

СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ
ЗВЕНА/ЛИЦА, НА
КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ИНДИКАТОР
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОЧАКВАН
АНТИКОРУПЦИОНЕН
РЕЗУЛТАТ

 Забележка:
Антикорупционните планове се превръщат във формалност, в случай на преповтаряне на задължения,
регламентирани в закон или подзаконов нормативен акт, които съответните администрации или длъжностни лица
трябва да изпълняват по силата на самия закона като конкретни мерки (напр. провеждане на конкурси за назначаване
на държавни служители, провеждане на обществени поръчки при изразходване на средства в съответствие със ЗОП)
Мерките, които се предвиждат следва да бъдат такива, които надграждат и осигуряват правилното прилагане на
закона - напр. мерки, гарантиращи, че определени участниците в конкурсната процедура не могат да имат предимство
с получаване на информация за въпросите; мерки за засилване на контрола при подготовката и издаването на
административен акт, въвеждане на ясно разписани правила и отговорници, които не позволяват прескачане на звено,
преди вземане на решения; въвеждане на системи, които позволяват навременен контрол за издаване на актове в
законоустановен срок или забавянето му; внедряването на софтуерни продукти, които елиминират възможността от
манипулации на компютърните системи за отчетност и др.
В случай, че дадени вътрешни правила се посочват като антикорупционна мярка, следва конкретно да се
посочат насоченост на мярката, цели, индикатори за ефекта от прилагането и др.
При посочване на индикаторите стремежът следва да бъде определянето на такива, които дават възможност да
се направи обективна преценка за ефекта на мярката.
Броят на извършени проверки сам по себе си не може да бъде индикатор, а следва да включва и констатациите
при тях и предприети последващи действия, краен резултат (напр. при проверки няма установени нарушения, при
нарушение - предприети действия - предложение за дисциплинарно наказание, актове за установяване на
административни нарушения, издадени, потвърдени наказателни постановления, сезирани органи, предложения за
промяна на нормативната уредба)
Индикатор за някои мерки може да бъде пълното въвеждане на дадена мярка - напр. въвеждането на електронна
административна услуга, като при последваща актуализация на плана или изготвянето на нов, се предвидят мерки и
индикатори за ефективното функциониране на системата.
При дейността по издаването на лицензни, разрешителни, провеждане на конкурси, предоставяне на концесии,
издаване на други административни актове, подходящ индикатор могат да бъдат подадените жалби, постановените
решения от съда, а при отмяна на актовете - причините за това ( нарушени административно производствени правила,
материален закон, неясна нормативна уредба, която позволява противоречиво прилагане или вземане на субективни
различни решения), забавено произнасяне, жалби срещу мълчаливи откази и причини за отказите.
При въвеждане на ротацията обективни измерители могат да бъдат повишаване на събираемостта и приходите в
бюджета, установяване на нарушения, които не са били установени преди това, дори и при подадени жалби и сигнали
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от граждани, издадени наказателни постановления, увеличаване на броя на проверените обекти, вкл. извършване за
първи път на проверка на обекти, подлежащи на контрол.
Други индикатори могат да бъдат доклади за констатирани проблеми и срещани пречки от служителите при
изпълнение на задълженията им., голям брой, повтарящи се сигнали за определена нормативно регламентирана
дейност; осъществен мониторинг и установени проблеми или нарушения при внедрени системи за видеонаблюдение;
Индикатор при провеждане на обученията на служителите може да бъде повишаване или липса на промяна при
годишната оценка за изпълнение на длъжността, подобряване на работата на звеното по отношение на сръчност,
намаляване на жалби или отменителни решения по постановени административни актове.
Изготвяне на периодичен анализ на общественото мнение относно въведените антикорупционни мерки и
тяхната ефективност: чрез социологически проучвания; чрез анонимни анкетни проучвания сред гражданите относно
проявите на корупционно поведение от страна на служители в министерствата; чрез попълване на анкети за
взаимодействието на служителите с гражданите, също могат да бъдат въведени като индикатори.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 2
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН
№
ПО
РЕД

ПЛАНИРАНИ
МЕРКИ

ПЛАНИРАН СРОК

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СРОК
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЕРКИТЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ
ЗВЕНА/ЛИЦА, НА
КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

РЕЗУЛТАТ ОТ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА МЯРКАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НА МЯРКАТА

 Забележка
Към отчета за изпълнение на антикорупционния план се представя кратка информация и анализ за резултатите
от изпълнението на всяка мярка, както и за причините, довели до неизпълнение/забавено изпълнение на планираните
мерки.

13

