ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ КЪМ МИНИСТЪРА 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

1
1

2
На 06.08.2012 г.
в Центъра на
промишлеността на
Република
България в Москва
(ЦПРБМ)

3
на електронния адрес
antikorupcia@cprb.ru

4
Сигнал от руски граждани,
почиващи в гр. Поморие,
съдържащ
твърдения
за
нарушаване на Закона за
устройството
на
Черноморското крайбрежие.

2

На 06.12.2012г. в
Държавната
агенция за
метрологичен и
технически надзор
(ДАМТН)
На 11.07.2012г. в
Българския
институт по
метрология

с писмо

В
сигнала
са
изразени
съмнения
относно
корупционни
действия
на
служител на ДАМТН

по пощата

чрез електронната поща

3

4

На 08.10.2012 г. в
Патентното
ведомство

Обект/Предмет на
сигнала/кратко описание
на твърденията

Предприети действия

Резултати/направени
предложения/създадени
документи

5
Изпратено
писмо
по
компетентност до министъра
на регионалното развитие и
благоустройството и копие
до
ръководителя
на
Инспекторат,
Министерство
на
икономиката,
енергетиката и туризма
С писмо сигнала е изпратен
за предварителна проверка
на директора на главна
дирекция
„Национална
полиция“

6
Изпратени са две писма до
г-н Д. М. Ш. за предприети
действия от страна на
ЦПРБМ

Част от сигнала се отнася за
аспекти
на
корупционно
поведение от служител на
БИМ, в който има твърдения
за
„редовно
получавани
комисионни” от фирма „А. …ООД.

Със заповед от 17.07.2012г.
на
и.д.
председател
на
Българския
институт
по
метрология е разпоредено
извършването
на
извънпланова проверка.

Изготвен
е
доклад
от
ръководителя
на
Инспектората с констативна
и аналитична част.

В сигнала е посочено, лице в
ПВ
не
може
да
заема
определена длъжност тъй като
е в конфликт на интереси тази информация е видна от
сайта.

С
резолюция
на
председателя е образувано
производство
пред
създадената
в
Патентно
ведомство
комисия
по
сигналите.
Проведени са две заседания
на комисията, отразени в
Протоколи от 09.11.2012 г. и
от 19.11.2012 г.

Сигналът е неоснователен.
Решение № 03/29.11.2012г.

Започнато е предварителна
проверка от органите на
МВР

1

