
  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

 ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В МИНИСТЕРСТВО  

НА ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ 2021 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ   

  

  

В Министерство на икономиката са създадени определени условия и ред, които 

са насочени към намаляване и ограничаване на проявените форми на корупция, 

корупционни практики, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. Същите са 

уредени във „Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в 

Министерство на икономиката“ (ВППАПМИ/Правилата), утвърдени със заповед на 

министъра на икономиката.  

Съгласно чл. 17, ал. 1 от цитираните правила, директорите на дирекции и 

ръководителите на звена в министерството са длъжни ежегодно, в срок до 10-ти 

януари да представят доклад до Инспектората по чл. 46 от Закона за 

администрацията на МИ, съдържащ отчет за извършеното от тях през предходната 

календарна година, информация, относно броя на постъпилите през предходната 

календарна година в поверените им дирекции/звена сигнали с описани твърдения 

за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, 

твърдения за измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., както и предприетите 

действия по тях.   

След осъществяване на преглед и анализ на получената информация, същата 

се публикува в срок до 31 януари на съответната година на официалната Интернет 

страница на министерството в рубриката „Антикорупция и сигнали”, раздел „Връзка 

с Инспектората”.  

В чл. 5 от Вътрешните правила Инспекторатът на министерството е определен 

като  водещо звено, което да осъществява дейности, насочени към преглед, 

проверка, мониторинг и докладване, с цел превенция, противодействие и 

разкриване на корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, 

грешки и др. Мониторингът се осъществява чрез систематично и непрекъснато 

наблюдение на осъществяваните процеси и дейности в администрацията на МИ, в 

това число и събиране, анализиране и използване на навременна информация, 

включително и от второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на 

министерството, с оглед откриване на съответствие с предполагаем и/или твърдян 

резултат. 

В изпълнение на това задължение, са прегледани и анализирани всички 

постъпили в звеното 18 (осемнадесет) броя служебни бележки/доклади и писмени 

отговори, изпратени по електронен път от директорите на дирекции и ръководители 

на звена в МИ.  



1. Преглед и анализ на постъпилите в Инспектората доклади/служебни 

бележки в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ВППАПМИ.  

От получените общо 18 (осемнадесет) броя служебни бележки/доклади и 

писмени отговори, изпратени по електронен път, 16 (шестнадесет) броя отговарят 

на изискванията на чл.17, ал.1 от ВППАПМИ и 2 (два)  броя са формално изготвени. 

От представените данни се установява, че през 2021 г. сигнали, съдържащи 

твърдения за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на 

интереси, както и сигнали, съдържащи твърдения за измами, нередности, 

злоупотреби, грешки и др. не са постъпвали в дирекциите/звената от структурата на 

министерството. По този повод няма и стартирали процедури на докладване по чл. 

12 от ВППАПМИ, съответно не са предприемани действия по такива процедури. 

По отношение на извършените от административните структури в МИ дейности 

по мониторинг, не са докладвани констатирани слабости или пропуски, не са открити 

корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. Няма 

докладвани и констатирани случаи, в които служители да са станали обект на 

корупционен натиск или да са проявили корупционно поведение. С оглед на 

дейността по превенция, голяма част от структурните звена в МИ са отчели 

извършени действия по ротация на служителите си при изпълнение на преките им 

задължения. Няма констатирани проблеми, свързани с непознаване от страна на 

служителите на нормативната уредба и вътрешните правила на дирекциите/звената 

в които работят.   

По отношение на извършеното в изпълнение на задължението за 

осъществяване на мониторинг и докладване на резултатите от него, както и при 

констатиране на слабости или пропуски в хода на осъществяване на дейностите, 

директорите на дирекции и ръководителите на звена да предприемат незабавни 

действия за усъвършенстване на изградените от тях системи за непрекъснато 

наблюдение и анализ на състоянието на корупционния риск в поверените им звена, 

7 (седем) дирекции - Вътрешен одит, Правна, Човешки ресурси и организационно 

развитие (ЧРОР), Административно обслужване (АО), Насърчителни мерки и проекти 

(НМП), Индустриални отношения и управление на държавното участие, 

Международно контролирана търговия (МКТ) и Регистриране, лицензиране и 

контрол (РЛК), представят най-общо следната информация: провеждат се 

периодични заседания, на които се обсъжда изпълнението на дейностите, заложени 

във Вътрешните правила, осъществяван е цялостен анализ на предприетите през 

2021 г. действия с антикорупционна насоченост, произтичащи от годишния 

антикорупционен план и вътрешната им организация, вземане на участия в 

специализирани обучения, прилагане на ротационен принцип при разпределяне на 

служители за извършване на идентични дейности като форма за превенция на 

корупционни практики, осигуряване на вътрешен взаимен контрол, системно 

наблюдение на работните процеси и дейности и отчитане на зоните с повишен 

корупционен риск. 



Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията осъществява 

периодично всички дейности, свързани с изпълнение на задълженията по 

осъществяване на наблюдение и превенция по чл.8 и чл.17 от ВППАПМИ.  

Осъществява се непрекъснат мониторинг с цел превенция, противодействие и 

разкриване на корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, 

грешки и др. През 2021 г. инспекторите не са докладвали за случаи, свързани с 

откриване или наличие на информация за корупция или корупционни прояви, 

измами, злоупотреби  др., поради което не са възникнали условия за стартиране на 

проверка по чл.12 от Правилата.  Дейността по приемане и проверка на 

декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ се извършва постоянно, както и се 

поддържа и своевременно актуализира информацията, съдържаща се в публичните 

регистри и списъци, достъпни на официалната електронна страница на 

Министерство на икономиката. През отчетния период, в звеното няма образувани 

производства за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушения на 

ограниченията след освобождаване от длъжност в съответствие с чл. 28, ал. 1 от  

Вътрешните правила за организацията при извършване на проверка на 

декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в 

Министерството на икономиката.  

През 2021 г. в Инспектората са постъпили и приети общо 833 бр. декларации 

от задължените по ЗПКОНПИ лица.  

В електронните регистри (извън мрежата) са въведени съответните данни и са 

свалени електронните варианти на подадените декларации по вид задължени лица. 

Публичните регистри на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (по видове лица) 

са актуализирани, с оглед на ново назначени/избрани лица в структурите на МИ. 

Подадените декларации за несъвместимост; декларациите за имущество и интереси, 

в частта за интересите, както и декларациите за промяна са публикувани на 

интернет страницата на МИ. Изготвени са регистри по видове задължени лица по 

ЗПКОНПИ за 2021 г., актуализирани съгласно поименни – щатни и задължени лица 

към 04.01.2021 г. по §2 от ДР на ЗПКОНПИ. Извършени са 78 бр. извънпланови 

проверки относно подадените декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от 

ЗПКОНПИ -  като са изготвени 36  бр. доклади до министъра на икономиката с 

резултатите от тях. Проведен е първоначален инструктаж на всички новоназначени 

служители.  

Изготвен е Антикорупционен план на МИ за отчетната година и са предприети 

действия по изготвянето на отчет за неговото изпълнение. На всяко тримесечие е 

събирана информация от отговорните дирекции и структурни звена за напредъка по 

изпълнението му, като за резултатите е докладвано на министъра на икономиката. 

Антикорупционния план за 2021 г., отчетите и информация за напредъка по 

изпълнение на заложените мерки е публикувана на официалната страница на 

министерството. 



През отчетния период не са констатирани нарушения и по отношение на 

процедурата по прилагане на правилата, регламентирана в Раздел ІV от ВППАПМИ. 

 

 2. Обобщение от направения анализ на постъпилите в Инспектората 

доклади/служебни бележки в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ВППАПМИ.  

Обобщавайки цялата информация по докладване на дейностите, свързани с 

изпълнение на антикорупционните процедури може да се направи извод, че като 

цяло през 2021 г. в Министерство на икономиката е постигнато изпълнение на 

формулираните цели чрез прилагане на различни по обем и вид антикорупционни 

процедури и механизми за преглед, проверка, мониторинг и докладване, както и 

чрез стриктното, точно и своевременно изпълнение на разписаните задължения във 

Вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури в министерството 

на икономиката.  

За постигането на по-добър ефект и напредък в развитието на дейностите, 

свързани с противодействие и превенция на корупцията и борбата с корупционните 

практики, считаме че е необходимо служителите в МИ да бъдат насърчавани към 

вземане на участия в обучения, свързани с воденето на антикорупционната 

политика и разяснения относно различните способи за борба с корупцията. Такъв 

тип обучения се предлагат в годишните каталози на Института по публична 

администрация. От страна на Инспектората по чл. 46 от ЗА към Министерство на 

икономиката се дават базови указания на всички новоназначени служители при 

провеждане на първоначалният им инструктаж, но би могло да се организират и 

периодични срещи с обучителен характер и за отчитане на напредъка по изпълнение 

на антикорупционната политика на МИ.  

Всички доклади/служебни бележки, постъпили в Инспектората по чл. 46 от ЗА 

от всички структурни звена на МИ са окомплектовани в обща преписка като 

неразделна част от одобрен от министъра на икономиката доклад, съдържащ 

описаната по-горе информация и ще бъдат съхранявани по установения за това ред.  


