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ОТНОСНО: Предложения на КПКОНПИ във връзка с оформянето на окончателния
вариант на Четвъртия национален план за действие на България в рамките на инициативата
„Партньорство за добро управление“ и участие на нейни представители в тематичните
обсъждания в периода от 17 до 21 септември 2018 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,
Във връзка с предстоящите тематични обсъждания по подготовката на Четвъртия
национален план за действие на България в рамките на Глобалната инициатива
“Партньорство за добро управление“, които ще се проведат в периода от 17 до 21 септември
2018 г. , моля да предвидите, направените по-долу от КПКОНПИ уточнения по
първоначално предоставените от Комисията предложения, а именно:
Считаме за целесъобразно и подходящо въвеждането на нова тематична област –
„Антикорупция“. Това предложение е съобразено с предмета на дейност на КПКОНПИ и
отчита значимостта на темата корупция за обществото. Не без значение е и
обстоятелството, че темата антикорупция е възможно да се прояви във всяка една от
посочените в Плана тематични области.
I. По отношение на предложените от КПКОНПИ пет мерки на този етап,
същите ги актуализираме по следния начин:
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1. Мярката - създаване на „Информационен антикорупционен портал“ по
тематична област „Гражданско участие“ да се включи в новата тематична област
„Антикорупция“ и да се преформулира на „Онлайн подаване на сигнали за корупция“,
като изпълнението й да се предвиди, съобразно, посочената по-долу спецификация в
табличен вид:

„Онлайн подаване на сигнали за корупция“
Предмет на
мярката

Цел на
мярката

Очаквани резултати от
приложението на мярката

Предстоящи действия и
инструменти за реализиране на
мярката

Електронно
подаване на
сигнали
за
корупция за
лица,
заемащи
висша
публична
длъжност.

-да се осигури
възможност за
електронно
подаване
на
сигнали
за
корупция
в
интернет сайта
на КПКОНПИ,
чрез специално
отредена
за
това рубрика.

- да се насърчи активността
за подаването на сигнали за
корупция
от
компетентността
на
КПКОНПИ;

необходимия
срок
за
изпълнението на мярката отговаря
на
изискуемия
такъв
по
реализирането на инициативата, а
именно двугодишен период, в
който КПКОНПИ ще изпълни
мярката;

- да се повиши доверието в
Комисията;
да
се
пренасочи
максимално
бързо
и
компетентно
сигнало
подателя,
в
случаите,
когато сигнала е от
компетентността на друга
институция;
-да се подобри качеството
при
събирането
на
първичната
информация
към момента на подаването
на
сигнала, което ще
улесни
последващите
действия по него и ще
обезпечи проверката с
необходимите
за
това
сведения и документи;

- изготвянето на спецификация за
изпълнение
на
мярката
и
определянето на изпълнител;
- подготовка на вътрешно
ведомствената
уредба,
регламентираща
работата
по
обработването на електронно
подадени сигнали, съобразно
изискванията на ЗПКОНПИ;
- да се организира създаването
на звено, обслужващо приемането
на сигналите по електронен път;
- да се създаде стандарт за
приемането на сигналите по
електронен път, както и да се
подберат и обучат служителите,
които да обезпечат дейността.

2. Мярката – „Въвеждане на антикорупционно образование в детските градини,
училищата и висшите учебни заведения“ по тематична област „Почтено управление“ да
се включи в новата тематична област „Антикорупция“ със същото наименование, като
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изпълнението й да се предвиди, съобразно, посочената по-долу спецификация в табличен
вид:
„Въвеждането на антикорупционно образование в детските градини, училищата и
висшите учебни заведения“
Предмет на
мярката

Цел на мярката

Въвеждането на - създаването на условия
антикорупционно за
формирането
на
образование
в общество, нетолерантно
детските
към корупция;
градини,
училищата
и формиране
на
висшите учебни антикорупционна
заведения.
обществена
среда
и
лична култура;

Очаквани
резултати от
приложението на
мярката

Предстоящи действия и
инструменти за
реализиране на мярката

-осъзнаване,
че
антикорупционното
поведение е ценност,
наличието на която,
предпоставя
благосъстоянието на
отделния гражданин,
обществото
и
държавата като цяло;

- необходимия срок за
изпълнението на мярката
отговаря на изискуемия
такъв по реализирането на
инициативата, а именно
двугодишен период;

- осъзнаването на
необходимостта
от
антикорупционно
образование, което ще
осигури
на
обществото
поведение, съобразено
с
нормите
на
почтеността, етиката и
морала;

- за
въвеждането
на
антикорупционното
образование, ангажименти
ще имат, освен единния
антикорупционен орган –
КПКОНПИ, така и МОН,
БАН,
общини,
представители на висши
учебни заведения, НПО и
др.;
- изработване на учебни
програми и помагала и
тяхното съдържание с
оглед
различните
образователни нива;

3. Мярката – „Разработване на Комплексна методология за превенция и
предотвратяване на корупцията“ по тематична област „Почтено управление“, следва да
отпадне от предложението на КПКОНПИ, респективно да бъде изключена от Четвъртия
национален план за действие на България, с оглед на обстоятелството, че мярката не е
релевантна към Глобалната инициатива “Партньорство за открито управление“. Комплексната
методология за превенция и предотвратяване на корупцията е приета на 25.07.2018 г. в
изпълнение на параграф 67, ал.6 от ЗПКОНПИ и е вътрешен документ на КПКОНПИ, в който
са уредени правилата и основните аналитични методи и техники при осъществяването на
функциите на Комисията по реда на глава Четвърта от ЗПКОНПИ.
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4. Мярката – „Разработване на Методология за оценка на риска на
инспекторатите 2018 - 2019 г.“ по тематична област „Почтено управление“ да се включи в
новата тематична област „Антикорупция“ и да се преформулира на “Разработване на
Методология за оценка на корупционния риск“, като изпълнението й да се предвиди,
съобразно, посочената по-долу спецификация в табличен вид:
„Разработване на Методология за оценка на корупционния риск“
Предмет на
мярката
Разработване
на Методология
за оценка на
корупционния
риск.

Цел на мярката

- да се разработи
Методология
за
оценка
на
корупционния
риск
като
се
съобрази
Методиката
за
оценка
на
корупционния
риск, утвърдената
със заповед № Р68 от 31.03.2014
г. на Министърпредседателя на Р.
България;

Очаквани резултати от Предстоящи действия и
приложението на мярката инструменти за реализиране на
мярката
- разработването
на
Методология за оценка на
корупционния риск.

- необходимия срок за
изпълнението
на
мярката
отговаря на изискуемия такъв
по
реализирането
на
Глобалната
инициатива
“Партньорство за открито
управление“,
който
е
двугодишен;
- сформиране
на
междуведомствена
работна
група
с
участието
на
КПКОНПИ, представители на
Главен инспекторат към МС и
др.

5. Мярката – “Разработване на системи за проверка на почтеността и съдействие
при прилагането им“ по тематична област „Почтено управление“ да се включи в новата
тематична област „Антикорупция“ и мярката да се преформулира съобразено с дейността на
КПКОНПИ по чл.32, ал.1, т.6 от ЗПКОНПИ на „Разработване на системи за проверка на
почтеността и оказване на съдействие за прилагането им“, като изпълнението й да се
предвиди, съобразно, посочената по-долу спецификация в табличен вид:
„Разработване на системи за проверка на почтеността и оказване на съдействие за
прилагането им“
Предмет на
мярката

Цел на мярката

Очаквани
резултати от
приложението на
мярката

Предстоящи действия и
инструменти за реализиране на
мярката
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Разработване
на системи за
проверка
на
почтеността
и
оказване
на
съдействие
за
прилагането им.

- да се разработи
рамков/базов
инструмент
за
проверка
на
почтеността
на
основание
чл.32,
ал.1,
т.6
от
ЗПКОНПИ
и
оказване
на
съдействие
за
прилагането му.

- разработване
на
рамков/базов
инструмент
за
проверка
на
почтеността, който ще
подпомогне
работодателите
и
органите
по
назначаване
при
изпълнението
на
разпоредбите
по
чл.330, ал.2, т.11 от
Кодекса на труда,
респективно чл. 107,
ал.1, т.11 от ЗДСл.

- необходимия срок за
изпълнението на мярката от
КПКОНПИ
отговаря
на
изискуемия
такъв
по
реализирането на Глобалната
инициатива “Партньорство за
открито управление“, който е
двугодишен;

II. По отношение на мерките, предложени от други държавни институции и
граждански организации, Ви предоставям позицията на КПКОНПИ, както следва:
1. По мярката от тематична област „Гражданско участие“ , предложена от Форум
„Гражданско участие“ и Български център за нестопанско право - „Определяне на
представител на администрацията за всяка от тематичните области в четвъртия план,
който да има ангажимент на всеки 3 месеца да организира среща с представители на
отговорните за изпълнението на мерките в съответната област институции и
заинтересованите граждански организации“, КПКОНПИ ще подкрепи предложението, с
цел потвърждаване принципа за прозрачност и отчетност на дейността, като с оглед на
незатрудняване изпълнението на текущите задачи, като ще направим предложение
тримесечния срок да бъде удължен на шестмесечен.;
2. По мярката от тематична област „Гражданско участие“ , предложена от Форум
„Гражданско участие“ и Български център за нестопанско право - „Да се въведе практиката
на провеждане на годишни изслушвания за напредъка на изпълнение на Плана“, КПКОНПИ
ще подкрепи мярката, с цел потвърждаване принципа за прозрачност и отчетност на
дейността ни.;
3. При изследване на мярката от тематична област „Отворени данни“, предложена от
Български институт за правни инициативи - „Публикуване на всички решения на КПУКИ при
спазване на Закона за личните данни“ се установи, че най-вероятно предложението не е
съобразило обстоятелството, че Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от 23.01.2018 г. е част от КПКОНПИ. В тази връзка КПКОНПИ, съгласно чл.13,
ал.3 от ЗПКОНПИ, има задължение незабавно да публикува на интернет страницата на
Комисията всички свои решения относно установяване на конфликт на интереси на лица,
заемащи висши публични длъжности и мотивираните откази за образуване на производство
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за отнемане на незаконно придобито имущество при спазване изискванията на Закона за
защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация. Това
задължение се изпълнява и към момента. Предвид на изложеното, предлагам, поради
липсата на актуалност на тази мярка, същата да отпадне.;
4. При изследването на мярката от тематична област „Отворени данни“, предложена
от Български институт за правни инициативи – „Създаване на регистър на всички
независими контролни, надзорни и регулаторни органи, които се избират от Народното
събрание с пълна информация за тяхната структура, правомощия, контакти, мандат и
др.“ се установи, че най-вероятно предложението е свързано с възможността за надграждане
на информацията в съществуващия Административен регистър по отношение на рубриката
“Административни структури, отчитащи дейността си пред Народното събрание“. Във
въпросната рубрика към настоящия момент са публикувани данни за 13 броя
административни структури, отчитащи дейността си пред Народното събрание, в т.ч. и
КПКОНПИ. В тази връзка предлагам да изразим позицията на КПКОНПИ, след като
нашите представителите се запознаят по-подробно с идеята и целта на настоящата
мярка, което очакваме да се случи при обсъждането и дискутирането на предложението.
Уведомявам Ви, също така, че представителите на КПКОНПИ, които ще вземат
участие в тематичните обсъждания в периода от 17.09.2018г. до 21.09.2018 г. са:
- г-жа Атанаска Георгиева - Ръководител на звено „Инспекторат“;
- г-н Трифон Трифонов – Директор на дирекция „Превенция на коруцията“;
- г-н Костя Костадинов - И.Д. началник на отдел “Методологично осигуряване,
анализи и мерки“, дирекция “Превенция на корупцията“.
За контакт, моля да се обръщате към г-н Костя Костадинов, дирекция “Превенция на
корупцията“ на тел: 02/940 15 45, електронна поща: k.kostadinov@caciaf.bg.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Пламен Георгиев/

6

