
 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В МИНИСТЕРСТВО 

НА ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ 2020 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”. 

Мониторингът върху дейността на звената и служителите в МИ се реализира 

от Инспектората по чл. 46 от ЗА на министерството. 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. Всички директори са отчели липса на постъпили сигнали за отчетния 

период, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви, конфликт на 



интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., както и липса на 

образувани процедури по чл.12 от ВППАПМИ. В тази връзка и на основание чл. 17, 

ал. 3 от Правилата, голяма част от докладите/служебните бележки съдържат само 

отбелязване в тази посока, без приложена към тях таблица. 

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.  

В част от получените доклади/служебни бележки се съдържа по-обширно 

описание на дейностите, свързана с изпълнението на задълженията им по 

ВППАПМИ. 

В доклада на Дирекция „Индустриални отношения и управление на 

държавното участие“ е описано, че са проведени 5 броя заседания, свързани с 

извършен мониторинг по отношение прилагането на антикорупционни процедури, 

като задълженията по наблюдение са възложени на отговорни за това лица, 

съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на дирекция ИОУДУ. 

Идентифицирани са корупционни рискове, които биха могли да повлияят на 

дейността на дирекцията през 2020 г., поради което своевременно са предприели 

превантивни мерки и действия, обсъждани на съответните заседания. Всички 

служители са запознати със създадените „Правила за номиниране на кандидати и 

за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление и контрол 

в публичните предприятия, по отношение на които правата на държавата се 

упражняват от министъра на икономиката“, с които се създава прозрачност и 

единен подход при определяне реда за управление на публичните предприятия.  

От Дирекция „Вътрешен одит“ са докладвани данни относно осъществен 

непрекъснат мониторинг на осъществяваната от тях дейност с цел предотвратяване 

и превенция на корупционните рискове, относно липса на сигнали с твърдения за 

корупционни практики и липса на нередности, свързани с необходимостта от 

провеждане на процедура по докладване по чл.12 от Правилата. Проведеното 

наблюдение и превантивни действия са в съответствие със Закона по вътрешен 

одит в публичния сектор, статута на дирекцията и вътрешните им правила за 

работа. 



Идентична е и информацията, изпратена в електронен формат от дирекция 

„Административно обслужване“, отразяваща текущо осъществяване на наблюдение 

над извършваната дейност.  

Дирекция „Правна“ докладва за осъществен мониторинг върху дейността на 

служителите. Изградени са системи за непрекъснато наблюдение и анализ на 

дейността по обществени поръчки, разписани във вътрешни правила, чието 

спазване се следи периодично. Отразени са данни за проведени 16 (шестнадесет) 

броя процедури по ЗОП, които не са обжалвани, не са постъпвали сигнали с 

оплаквания за корупционни практики или конфликт на интереси. Резултатът е 

показателен за извършено наблюдение при изпълнение на възложените задачи и 

за липсата на фактори, които да оказват негативно влияние.   

Дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ е отчела, че 

регулярно извършва мониторинг на наблюдавани в дирекцията дейности с 

повишен корупционен риск, провеждане на оперативки за точното спазване на 

разписаните правила и процедури по провеждането на конкурси и конкурентни 

подбори, недопускане на нерегламентирани действия и контакти, както и 

прилагане на ротационен принцип при определяне на членове на конкурсни 

комисии.  

В доклада на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ също е 

включен отчет за изпълнение на процедури по превенция на корупционните 

рискове, които се съдържат във Вътрешните правила на дирекция „РЛК“. Пояснено 

е, че ежегодно служителите извършват преглед и анализ на действащите вътрешни 

правила, процедури и инструкции, включително на правилата за превенция срещу 

правонарушения, навременно предотвратяване на предпоставки за възникване на 

корупционни рискове. Коментирано е, че се осъществява проследяемост на 

дейността на служителите и чрез създадените механизми не се допуска 

компрометиране изпълнението на функциите на дирекцията и не е уронен 

престижа на администрацията.  

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 2020 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. Създадената постоянна комисия от инспектори 

със заповед на министъра на икономиката е разгледала само един сигнал през 

отчетния период, препратен от Главен Инспекторат на Министерския съвет, 

съдържащ твърдения за конфликт на интереси. При разглеждането на същият е 

установено, че са налице нередовности, поради което на подателя на сигнала два 

пъти е изпращано писмо, подписано от министъра на икономиката за отстраняване 

на същите в указания срок. И двата пъти писмото е връщано в цялост в МИ без да 

бъде потърсено, в следствие на което е изготвено и подписано от министъра на 

икономиката мотивирано решение, с което се отказва образуване на производство 

по реда на чл. 22 от Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. На посочения 

адрес за подател на сигнала е изпратено отново уведомление с информация за 

взетото решение.  

През отчетния период са изпълнени всички дадени указания от 

Националния съвет по антикорупционни политики /НСАП/ при Министерски съвет 

за предоставяне на информация относно предприети действия и изпълняване на 

приоритетите на Националната стратегия за противодействие и превенция на 

корупцията 2015-2020. Периодично е предоставяна и иинформация до секретаря 

на НСАП при МС за числеността на инспекторите в Инспектората по чл. 46 от ЗА на 

МИ по отношение на незаетите щатни бройки и предприетите действия за тяхното 

запълване. Звеното активно участва и инициира всички действия по изготвяне и 

отчитане на Антикорупционтия план на МИ за 2020 г. След проследяване 

изпълнението на антикорупционните мерки са изготвени периодично отчети и 

доклади. Докладвано е и  изпълнението на антикорупционните планове на ВРБ за 

2020 г., като чрез  тази дейност е провеждан текущо мониторинг по отношение на 

изпълненито на антикорупционните мерки от ВРБ и публикуването на отчетите им 

в електронните им страници. 

През отчетния период е извършен преглед на предоставените два доклада 

от КПКОНПИ относно Анализ на Антикорпуционните планове за 2020 г. на 

първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет и Анализ на отчетите 



за изпълнение на Антикорупционнит планове за 2019 г. на първостепенните и 

второстепенните разпоредители с бюджет. По този повод е изготвено и изпратено 

писмено становище от Инспктората на МИ до НСАП с направени предложения по 

актуализиране на насоките и образеца за съставяне на антикорупционни планове. 

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 2020 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. 

 

 

 


