ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ В МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.07.2012г. ДО 31.12.2012г.
№

Дата на
получаване/пост
ъпване

Начин на получаване
на сигнала

Обект/Предмет на
сигнала/кратко описание
на твърденията

Предприети действия

1
1.

2
Заведен в
деловодството на
МИЕТ с вх. № 94М-191/20.08.2012г.

3
С писмо

4
В сигнала са изложени
твърдения касаещи дейността
на
служители,
заемащи
ръководни
длъжности
в
Българския
институт
по
метрология (БИМ) - системни
закононарушения, изразяващи
се
в
подписване
на
декларации
с
невярно
съдържание.

5
Сигналът е изпратен
по
компетентност
за
извършване на проверка в
БИМ от Инспектората му с
писмо от 22.08.2012г. (с
копие до подателя).

2.

Заведен в
деловодството на
МИЕТ с вх. № 03001031/19.09.2012г

Писмо, препратен от
директора на дирекция
„Главен инспекторат” в
Министерския съвет

Сигналът е с текст,
идентичен
на
сигнала
постъпил в Инспектората на
20.08.2012г.

Заведен в
деловодството на
МИЕТ с вх.
№ 08-00-591 от
17.09.2012г.

Писмо от Кмета
на Община Ивайловград

Съдържащ твърдения за
корупция на лице - подкуп, което
не е служител на МИЕТ, а на
Министерство на регионалното
развитие и благоустройство

Изготвен е доклад от
25.10.2012г. до министъра на
икономиката, енергетиката и
туризма, съдържащ анализ
на постъпилата информация,
становището
на
звеното
както и предложение за
уведомяване
на
компетентните органи.

Изготвен
е
доклад
№ 08-00-591/26.09.2012г. до
министъра,
съдържащ
становището на звеното.
Поради
липса
на
компетентност от страна на
Инспектората са предприети
действия за сезиране на
компетентната институция.

Резултати/направен
и
предложения/създадени
документи
6
Резултатите
от
извършената проверка са
представени с писмо от
21.09.2012г.
на
ръководителя
на
Инспектората на БИМ.
За
предприетите
действия
е
уведомен
директорът
на
дирекция
„Главен инспекторат” на
Министерския съвет.
По
отношение
на
изложеното
в
доклада,
касаещо свързаните лица,
Комисията
за
предотвратяване
и
установяване на конфликт
на интереси е уведомена с
писмо от 13.11.2012г
С писмо от 25.09.2012г.
ведно
с
приложените
документи са изпратени в
Софийска
градска
прокуратура.

1

3.

Заведен в
деловодството на
МИЕТ с вх.
№ 94-Т-79 от
22.10.2012г

4.

Постъпил в
Главна
дирекция
„Европейски
фондове
за
конкурентоспособн
ост”

5.

Заведен
в
деловодството на
МИЕТ с вх. № 11000-09/27.12.2012г

Писмо на ръка

В сигнала се съдържат
твърдения за неспазване на
законовите
изисквания,
относно
подадена
декларацията по чл.12, т.2 от
Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на
интереси (ЗПУКИ) на служител
в министерството.

В
изпълнение
на
чл.24, ал.3 от ЗПУКИ от
страна
на
звеното
са
предприети
действия
за
сезиране на компетентната
институция.
Изготвен
е
доклад
№ 94-Т-79/25.10.2012г. до
министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.

Изпратен сигнал с изх.
№ К-11-00-7/14.11.2012г. до
ръководителя
на
специализираното
звено
ППСФСЕС към ВКП.

Писмо

Анонимен
сигнал
Предприети
са
съдържащ
информация
за действия за препращането на
нередности и измама при сигнала по компетентност
провеждане на обществена
поръчка, финансирана по ОП
„Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската
икономика”
в
БИС.
Сигнали, съдържащи твърдения за измами, нередности постъпили в Главна дирекция „Европейски фондове
79 броя сигнали 1.
В периода от
чрез
Стартирала
е
деловодство/електронна
01.07.2012г. до
съдържат
твърдения
за проверка по всеки един от
31.12.2012г.
поща/факс/телефон.
нередности при изпълнение сигналите, като същата е
на договори.
приключила по 71 бр. от
сигналите.

С
писмо
от
25.10.2012г.
постъпилия
сигнал
е
изпратен
в
Комисията
за
предотвратяване
и
установяване на конфликт
на интереси.
С
писмо
от
30.10.2012г. на министъра
на
икономиката,
енергетиката
и
туризма,
подателя на сигнала е
уведомен, че сигналът е
препратен в КПУКИ.
С писмо2 с вх. № К11-00-07827.11.2012г. ВКП
е уведомила УО че случаят
е възложен за проверка от
СГП.
С писмо с вх. № 2400-235/19.12.2012г. ГД НП,
МВР
е
изискала
документация за проверка
на случая по пр. пр. Е
10419–2012г. на СГП.
Със
служебна
бележка от 04.01.2012г.
сигнала е препратен на ГД
„ЕФК”.

за конкурентоспособност”
Регистрирани 31 бр.
нередности.
Стартирани са процедури по
възстановяване на
платените средства по
нередностите.

2

3

