ПРОЕКТ !
МОТИВИ
КЪМ МЕТОДОЛОГИЯ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА
ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ
Проектът на Методология по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
установяване конфликт на интереси (наричан за краткост Методологията)
е изработен, като са взети предвид постъпилите в хода на проведеното
обществено обсъждане от държавни институции, неправителствени
организации и граждани бележки и предложения. Анализът и
обобщаването на постъпилите бележки и предложения е извършен от нова
междуведомствена работна група, включваща представители на
администрацията на Министерския съвет, Министерство на финансите,
Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Националното
сдружение на общините в Република България и Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Предвид факта, че след запознаване с получените становища се
направиха съществени промени в първоначалния проект, се обосновава
необходимостта от провеждане на повторно обществено обсъждане.
Методологията е разработена на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба 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 (ЗПКОНПИ). Това налага и промяна на
наименованието на настоящия проект на методология, за разлика от
първоначалния, качен за обществено обсъждане.
Важен момент е, че с този проект на методологията се регламентират
общите изисквания и редът за идентифициране 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 горепосочената
наредба. С методологията се урежда и планирането и отчитането на
мерки, заложени в антикорупционните планове.
Методологията се прилага от инспекторатите и комисиите от
служители, изрично овластени от органа по избора или назначаването да
извършват проверки на декларациите за имущество и интереси.
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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.
Оценка на корупционен риск по смисъла на методологията се
извършва на дейността 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 изпълнителната власт.
Предвидено е оценката по смисъла на методологията да се извършва
най-малко веднъж на три години.
В чл. 5 от методологията е предложено да се извършва проверка на
подадените декларации за имущество и интереси на лицата по § 2, ал. 1 т. 2
и 3 от ДР на ЗПКОНПИ 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.
Този подход е възприет, поради факта, че в тези търговски дружества
държавата/общината има доминиращо участие и чрез определените
представители в съответното ръководство ще се оказва влияние върху
вземането на решения и управлението. Предвидено е проверката на
подадените декларации за имущество и интереси да се извършва наймалко веднъж на три години.
Предоставянето на възможност на органа по избора или
назначаването да конкретизира със съответен акт дейностите по оценка на
корупционния риск за съответната администрация ще доведе до въвеждане
на различни подходи при определяне степента на корупционния риск, а
това от своя страна ще е свързано с липса на единни критерии при
определяне на лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, чиито
декларациите за имущество и интереси, ще се проверяват. Целта на
Методологията е да се регламентират общите изисквания и редът за
идентифициране степента на корупционния риск, с цел проверка на
подадените декларациите за имущество и интереси.
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В проекта на методология е предложено степента на корупционния
риск да се определя чрез няколко индикатори за оценка, всеки от които
има определени тежести, а именно:
 „Нормативна и вътрешноведомствена уредба“ (с коефициент на
тежест 0,20);
 „Функции и правомощия“ (с коефициент на тежест 0,45);
 „Административна среда“ (с коефициент на тежест 0,35).
Сборът от коефициентите на тежест е единица, като конкретните
размери са предложени от междуведомствената работна група, предвид
степента на важност и влияние на включените в съответните индикатори
условия върху проявата на корупционни практики. Същевременно са взети
предвид и натрупаните експертиза и опит при извършваните до момента
оценки на корупционния риск по отменената Методика за оценка на
корупционния риск.
Предложени са условия, които определят всеки един от
индикаторите и следва да бъдат взети предвид при извършване на оценката
на корупционния риск, както следва:
 индикатор „Нормативна и вътрешноведомствена уредба“ се
определя от следните условия: устройствен правилник/правилник за
организация на дейността; вътрешни правила и процедури; длъжностни
характеристики.
 индикатор „Функции и правомощия“ се определя от условията:
проверки от вътрешни и външни контролни структури; предоставяне на
административни услуги, включително издаване на лицензи и разрешения,
концесии и други; 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; изготвяне на проекти на
нормативни актове или даване на становища по прилагане на
законодателството; участие при възлагане на обществени поръчки;
управление, разпореждане или разходване на средства от Европейския
съюз;
използване
на
информация,
чието
нерегламентирано
разпространение би създало възможност за получаване на неследваща се
облага.
 индикатор „Административна среда“, който се определя от
условията: промяна на структурата и/или състава на служителите от
структурата; наложени дисциплинарни наказания на служители в
структурата;
възстановени служители поради незаконосъобразно
уволнение; проведени обучения, семинари, курсове или други
мероприятия с антикорупционна насоченост на служители от структурата;
въведена система за проследяване изпълнението на задачите, в т.ч. за
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осъществяване на сроков контрол по сигнали и предложения; постъпили
сигнали, публикации или репортажи в медиите за корупция и/или
конфликт на интереси или незаконосъобразни действия/бездействия на
служителите от структурното звено.
По отношение реда за оценяване на корупционния риск е
предложено това да се извършва въз основа на заповед или решение на
органа по избора или назначаването от: комисия от инспектори от
инспекторатите, когато такива са създадени в съответната администрация
или комисия от служители (в случай, че в съответната администрация няма
инспекторат).
Предвидено е оценяването на горепосочените индикаторите да се
извършва чрез:
 проучване въз основа на въпросник по образец – приложение № 1,
което е неразделна част към проекта на методология;
 документална проверка, изискване на справки, запознаване с
доклади на други контролни органи, събиране и анализиране на
информация, относима към поставените въпроси.
Във въпросника са включени въпроси, съотносими към посочените
по-горе условия към всеки един от трите индикатора. С оглед установяване
на единен подход при оценката на корупционния риск, от
междуведомствената работна група е предложено посочените въпроси да
не се променят.
Предвидено е въпросникът да се попълва от ръководителя на
проверяваното административно звено. По преценка на комисията, която
прави оценка на корупционния риск, въпросникът се попълва и от други
ръководители в проверяваното административно звено.
В резултат на документалната проверка комисията, извършваща
оценка на корупционния риск, 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, която е
окончателна.
Оценяването
на
всеки
индикатор
се
формира
като
средноаритметичен резултат от сбора на точките, определени по
петстепенна скала, съобразно степента на влияние (от едно до пет, като
едно е най-ниската степен на въздействие, а пет – най-висока), които се
дават за всеки от отговорите на горепосочения въпросник, умножен със
съответния коефициент на тежест.
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. Оценяването на
корупционния риск от определената за целта комисия се извършва с
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електронна таблица, в която е заложен описаният алгоритъм на
изчисление.
Предложено е степента на корупционният риск да може да бъде
оценен, като: „нисък“, „среден“ или „висок“.
 Корупционният риск e „нисък“, когато има много малка
възможност за създаване на условия за корупция. Последиците от
корупцията са с ниска степен на влияние/въздействие (1–1,75).
 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
влияние/въздействие (1,76–2,50).
 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 влияние/въздействие
(2,51–5).
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, а именно:
 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);
 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.
Съответната комисия изготвя мотивиран доклад за оценка на
корупционния риск, състоящ се от следните раздели: въведение; обективни
констатации на състоянието на всички условия към индикаторите за
корупционен риск; мотивирана оценка на корупционния риск; препоръки
за управление на корупционния риск. Всяка една констатация се
обосновава със съответните доказателства – неразделна част oт изготвения
доклад.
Докладът, заедно с приложенията към него се представя на органа по
избора или назначаването, който утвърждава доклада.
Антикорупционните планове по настоящата методология следва да
се разграничават от риск-регистрите, които се изготвят на основание
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Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
(ЗФУКПС). Антикорупционните планове се изготвят от работна група,
определена от ръководителя на организацията, като в състава й могат се
включат и външни експерти. Риск-регистрите от своя страна се изготвят от
ръководителите на организациите и в тях се документира всеки етап от
процеса на управление на риска в организацията.
Основната информация, която се отразява в риск-регистъра, включва
идентифицираните съществени рискове за дейността на организацията;
оценката на тяхното влияние и вероятност; предприетите действия;
рисковете, които остават да съществуват след предприемане на описаните
действия и тяхната оценка; допълнителните действия за понижаване на
остатъчните рискове; срок за изпълнение на допълнителните действия и
служителите, отговорни за тяхното изпълнение.
Корупционният риск може да бъде включен в риск-регистъра, в
случай че е идентифициран в процеса по управление на риска. Рискрегистърът на организацията съдържа рисковете, оценени като
съществени, както и тези, които ръководството е решило, че е необходимо
да наблюдава. В процеса на извършване на преглед и актуализация на
риск-регистъра през годината могат да се добавят рискове, възникнали
поради промяна в обстоятелствата, или да отпаднат други в резултат на
тяхното понижаване до приемливо за организацията ниво. На последно
място, антикорупционните планове се публикуват на интернет страницата
на организацията, докато за риск-регистрите не съществува подобно
задължение.
Оценката на корупционния риск е самостоятелна дейност, извън
процеса на управление на риска (чл. 7, ал. 1, т. 13 и чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл.
13, ал. 3, т. 8 от ЗФУКПС). В антикорупционния план могат да се включват
мерки, които са извън обхвата на риск-регистъра.
Следва да бъде отбелязано, също така, че сроковете по чл. 46, ал. 9 и
чл. 46а, ал. 3 от Закона за администрацията са по повод отчитане на
дейността на инспекторатите и същите са неприложими към настоящата
методология. Този акт няма отношение към докладването по реда на чл. 8,
ал. 1 от ЗФУКПС – където изрично посочените ръководители на
съответните организации (първостепенни разпоредители с бюджет),
ежегодно до 31 март представят на министъра на финансите информация
за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на
системите за финансово управление и контрол в организациите,
включително за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, изброените
търговските дружества, държавните и общинските предприятия към тях, за
предходната година.
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Създадена е отделна глава „Антикорупционни планове“, в която
подробно са разписани и детайлизирани дейностите по съставяне и
отчитането им.
Важен момент е, че антикорупционният план е предвидено да
представлява съвкупност от мерки за превенция и противодействие на
корупцията в съответната администрация, както и мерките, свързани с
оценката на корупционния риск. Оценката на корупционния риск, съгласно
Методологията, е един от източниците на информация при определяне на
мерки, които да бъдат включени в антикорупционния план.
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.
В срок до 1 февруари 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.
Посочените ръководители 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.
Антикорупционният план се изготвя от работна група, назначена с
писмена заповед на съответния ръководител, като 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.
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
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методология, в случай че такава е извършвана през предходната година;
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.
Антикорупционният план се изготвя по образец – приложение № 2
към методологията, 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.
Предвидено е мерките да са ясно формулирани и относими към
осъществяваната секторната политика, и да не преповтарят нормативно
определени правомощия и функции. 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.
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.
Одобреният от съответния орган антикорупционен план,
включително и неговите изменения и допълнения се публикува на
интернет страницата на съответната администрация, с изключение на
случаите, в които съдържат информация, защитена по реда на специален
закон. Публикуването се извършва в срок от 3 работни дни от
одобряването на антикорупционния план.
Предложено е ежегодно до 20 януари задължените лица да одобряват
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годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план. Отчета по
изпълнението на антикорупционния план се изготвя от работната група,
определена за изготвянето на антикорупционния план.
Годишният отчет се изготвя по образец – приложение № 3 към
методологията, 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.
Одобреният антикорупционен отчет се публикува на интернет
страницата на съответната администрация, с изключение на тези които
съдържат информация, защитена по реда на специален закон.
Публикуването се извършва в срок от 3 работни дни от одобряването на
годишния отчет за изпълнението на антикорупционния план.
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.
Антикорупционните планове и отчети съдържащи информация, защитена
по силата на специален закон се предоставя на КПКОНПИ по съответния
ред.
Предлага се разпоредбите на Глава четвърта, Раздел ІІ
„Антикорупционни планове и отчети“ да не се прилагат за общинската
администрация. Мотивите за това са следните:
С Решение № 230 на Министерския съвет от 2015 г. е приета
Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в
Република България 2015 – 2020 г.
Приемането на антикорупционна стратегия е включено като
препоръка в Доклада на Европейската комисия за напредъка на България
по Механизма за сътрудничество и оценка от януари 2015 г. (раздел
„Заключения и препоръки“, т. 4 „Корупция“) и е предвидена като мярка в
Програмата на правителството за стабилно развитие на Република
Българелия за периода 2014 – 2018 г. (Глава втора „Правосъдие“,
приоритет 2.11. „Подкрепа за силна специализирана прокуратура, която да
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разследва приоритетно корупцията и злоупотребите по високите етажи на
властта“, мярка – Актуализация на Интегрираната стратегия за превенция
и противодействие на корупцията и организираната престъпност – след
анализ за нейното състояние).
При разработването на Националната стратегия е взет предвид
анализа на антикорупционните политики и разработените на негова основа
Стратегически насоки за превенция и противодействие на корупцията
2015 – 2020 г. (приети с Протоколно решение на Министерския съвет на 27
февруари 2015 г.).

В Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България 2015 – 2020 г. са формулирани шест
приоритета за борба с корупцията:
1. Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и

звена;
2. Противодействие на корупцията по високите етажи на властта;
3. Противодействие на политическата корупция с акцент върху

„изборната корупция“;
4. Превенция и противодействие на корупцията в МВР и органите на

съдебната власт;
5. Освобождаване на гражданите от „дребната“ корупция;
6. Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията.

Към всеки от приоритетите в Националната стратегия са предложени
и конкретни мерки за изпълнение.
В Приоритет 5 „Освобождаване на гражданите от „дребната“
корупция“ са планирани 8 бр. мерки, като една от тях е – Разработване на
секторни антикорупционни планове за високорискови сектори от
отговорни институции, които предвиждат необходимите нормативни и
организационни мерки за превенция и противодействие на корупцията в
съответния сектор, както и отчетен механизъм за тяхното прилагане.
На 8 юли 2015 г. с решение по т. 3 от дневния ред от Националния
съвет по антикорупционни политики е приет План за изпълнение на
мерките по Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България 2015 – 2020 г.
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Съгласно приетия план (мерки 4.3., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. и 5.9.) до края
на октомври 2015 г. следва да се изготвят шест секторни антикорупционни
планове, както следва:
1. Антикорупционен план за ограничаване на корупцията в органите
на Министерството вътрешните работи (отговорна институция МВР);
2. Антикорупционен план за данъчната и митническата
администрация (отговорна институция МФ);
3. Антикорупционен план за системата на здравеопазването
(отговорна институция МЗ);
4. Антикорупционен план в земеделието (отговорна институция
МЗХ);
5. Антикорупционен план в транспорта (отговорна институция
МТИНС);
6. Антикорупционен план в енергетиката (отговорна институция
МЕ).
С Решение № 116 на Министерския съвет от 19 февруари 2016 г. е
приет Отчет за изпълнение на Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. за
периода април – септември 2015 г., в който е отчетено, че от отговорните
институции са разработени секторни антикорупционни планове.
На 4 август 2016 г. с Решение № 647 на Министерския съвет е приет
Отчет за изпълнение на Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. за
периода октомври 2015 г. – април 2016 г., в който е отчетено, че
включените в секторните антикорупционни планове (6 бр.) мерки са
изпълнени.
На заседание на Националния съвет по антикорупционни политики,
проведено на 20 юни 2017 г. с решение по т. 3 от дневния ред е прието в
срок до 30 август 2017 г. министерствата да изпратят в Националния съвет
утвърдените антикорупционни планове, информация за изпълнението им
за първите шест месеца на 2017 г. и за определяне на ресорни заместникминистри, които да отговорят за антикорупционната дейност.
На 2 февруари 2018 г. на редовно заседание на Националния съвет по
антикорупционни политики е обсъден и приет (решение по т. 3 от дневния
ред) Отчет за изпълнение на Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. за
периода 2015 – 2017 г. В приетия документ е отчетена степента на
изпълнението на мерките по всеки един от приоритетите, в т.ч. и мерките,
касаещи разработване на секторни антикорупционни планове.
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Във връзка с посоченото по-горе и предвид факта, че в Националната
стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република
България 2015 – 2020 г. и в Плана за изпълнение на мерките за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. е
разписано антикорупционни планове да се разработват от министрите
(съобразно секторната политика, която ръководят), в проекта на
настоящата методологията е предвидено Глава четвърта, Раздел ІІ
„Антикорупционни планове и отчети“ да се прилага само за органите на
централната изпълнителна власт и второстепенните разпоредители към
тях, но не и общинската администрация.
С оглед приемственост, се предлага разпоредбите на Глава четвърта,
Раздел ІІ „Антикорупционни планове и отчети“ да влязат в сила от 1
януари 2020 г. Отчитането на антикорупционните планове за 2019 г. се
извършва по съществуващия до момента ред.
В проекта на методология са дадени определения на:
 „Корупционен риск“ е вероятността от наличие на условия, които
могат да доведат до корупционни практики.
 „Корупционна практика“ е
положение с цел облагодетелстване.

злоупотребата

със

служебно

 „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 найобективната преценка за въздействието на тези условия.“
С размера на точките, които се дават за всеки един от отговорите на
въпросника – приложение № 1 към методологията, ще разполага
единствено КПКОНПИ. Същите точки са заложени в електронната таблица
на Въпросника, в която е заложен алгоритъма на изчисление. Попълващите
Въпросника за оценка на корупционния риск и комисиите, извършващи
оценката на корупционния риск няма да разполагат с размера на точките
на отговорите към всеки един от въпросите.
Предвидено е електронната таблица за оценяването на корупционния
риск да се предоставя от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
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