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ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ  

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.07.2013г. ДО 

31.12.2013г. 

 

№ Дата на 

получаване/пост

ъпване 

Начин на получаване на 

сигнала  

Обект/Предмет на 

сигнала/кратко описание на 

твърденията 

Предприети действия  Резултати/направени 

предложения/създадени 

документи 

 

1 2 3 4 5 6 

1 27.08.2013г.  Заведен в деловодството на 

министерството доклад с вх.  

№ Т-93-00-1269/27.08.2013г.  

Докладът съдържа 

информация, че служител на 

министерството е нарушили 

разпоредби на ЗПУКИ.   

 

 

Предприети са действия и са 

събрани доказателства 

(документи).  

 

Събраните доказателства 

(документи) са изпратени на 

Комисията за 

предотвратяване и 

установяване на конфликт на 

интереси с писмо № 92-00-

1832/25.09.2013г. 

 

2 30.08.2013г.  Заведен в деловодството на 

министерството доклад с вх.  

№ Т-93-00-1286/30.08.2013г.  

Докладът съдържа 

информация, че служител на 

министерството е нарушили 

разпоредби на ЗПУКИ.   

 

Предприети са действия и са 

събрани доказателства 

(документи).  

 

Събраните доказателства 

(документи) са изпратени на 

Комисията за 

предотвратяване и 

установяване на конфликт на 

интереси с писмо № 92-00-

1748/17.09.2013г. 

 

3 Постъпил в 

дирекция 

„Инвестиции, 

иновации и 

предприема-

чество“ на 

18.10.2013г. 

Писмо, заведено в 

деловодството с вх. № 03-00-

826/18.10.2013г. 

Постъпил сигнал от Л.Г. 

за извършени 

незаконосъобразни 

разпоредителни действия от 

„А…..с И..8“ ООД, купувач по 

приватизационни сделки и 

изложение с поставени 

въпроси. 

Изпратена служебна бележка 

до компетентната дирекция   

№ 03-00-826/30.10.2013г. във 

връзка с поставените въпроси 

от компетентността на 

дирекцията. 

Подготвен отговор от МИЕ 

до отдел „Приемна“ в МС, 

изпратен с копие до Л.Г. 
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4 22.11.2013г.  

 

Сигнал, постъпил по 

електронната поща на 

министерството и заведен в 

деловодството с вх. № 94-Н-

134/22.11.2013г.   

 

 

 

Сигналът съдържа твърдения 

за незаконен добив на 

подземни богатства в района на 

река Мелнишка и наличие на 

конфликт на интереси на 

служител от министерството. 

Предприети са действия за 

събиране на допълнителна 

информация от подателя и 

доказателства (документи) 

относно изпълнение на 

задълженията по реда на глава 

трета от ЗПУКИ, за което е 

изготвен доклад № 94-Н-

134/05.12.2013г. до 

министъра.  

Копие на постъпилия сигнал 

и събраните допълните 

доказателства (документи) са 

изпратени по компетентност 

на КПУКИ с писмо от 

11.12.2013г.  

5 Постъпил в 

дирекция 

„Природни 

ресурси и 

концесии“ през 

месец ноември 

2013г. 

Устен сигнал за 

нерегламентирани действия от 

страна на експерти в дирекция 

„ПРК“ 

Директни или косвени искания 

към фирма във връзка с 

процедура за предоставяне на 

разрешение за площ „Русана“. 

Проведен разговор с всички 

служители, свързани с 

преписката, разгледана 

обстойно цялата 

документация. 

Изготвен доклад № Е-93-00-

1848/29.11.2013г. до 

ресорния заместник-

министър, относно 

информация по преписката. 

      

      

Сигнали, съдържащи твърдения за нередности постъпили в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”   

 В периода от 

01.07.2013г. до 

31.12.2013г. 

 

4 бр. сигнали подадени на 

електронния адрес на 

Управляващия орган за 

подаване на сигнали 

14 бр. с входящи 

писма/инициативни документи 

и 16 бр. със служебни 

бележки/други вътрешни 

документи 

Общия брой на сигналите по 

ОПК и по Програма ФАР е 37 

(тридесет и седем), от които: 

1. 34 бр. сигнали за нередности 

по ОПК 

 - от тях 13 бр. са сигнали по 

приоритетна ос 1; 

- 15 бр. сигнали по 

приоритетна ос 2; 

- 1 бр. по приоритетна ос 3; 

- 3 бр. по приоритетна ос 4  

- 2  бр. по приоритетна ос 5.  

2. През отчетния период са 

постъпили 3 бр. сигнали за 

нередност по Програма ФАР. 

 

Стартирани и 

извършени/извършващи се  

проверки по изложеното в 

сигналите.  

 

За периода са приключени 

29 бр. от регистрираните 

през периода сигнали за 

нередности по ОПК.  

В резултат на проверките в 

Регистър за нередности и 

измами, поддържан от УО, и 

в ИСУН, са регистрирани 12 

бр. нередности по ОПК. 

Стартирана е процедура по 

възстановяване на 

недължимо платени 

средства. 

През отчетния  период не са 

регистрирани сигнали за 

нередности, съдържащи 
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 съмнения за конфликт на 

интереси или корупционни 

практики, визиращи 

конкретни служители от ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“. 

      

 


