УТВЪРЖДАВАМ:
/п/
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
Министър на енергетиката
Гр. София, 27.03.2018 г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН
Жечо Станков - заместник-министър на енергетиката, отговорен за координацията и изпълнението на антикорупционния план
(определен със Заповед № Е-РД-16-102/14.03.2018 г. на министъра на енергетиката)

Описание на мярката

Насоченост на
мярката –
организационен/
кадрови/ промени в
нормативната уредба

Крайна цел на
мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Степен на
риска

Отговорно
лице

Причини
при
неизпълнение

I. Корупционен риск – Управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл.
обществени поръчки
1.1. Изготвяне/актуализиране на „Вътрешни
правила за управление
на цикъла на
обществените поръчки
(ОП), провеждани в
Министерство на
енергетиката“.

Промени в
нормативната уредба.

Подобряване
взаимодействието
между структурните
звена при
провеждането на ОП
и недопускане на
нарушения при
организирането и
провеждането на ОП
в МЕ.

30.01.2018

Доклади за
констатира
ни
нередности
при ОП

Нисък

Директорите
на дирекции
ПНДАОЧР
и
ФУСИКО

1.2. Въвеждане на
специална глава
„Антикорупционни
мерки“ във Вътрешните
правила за управление
на цикъла на
обществените поръчки,
провеждани в
Министерство на
енергетиката.
1.3. Създаване на
методика за анализ на
риска при обществените
поръчки, позволяваща
оценка на същия в
реално време за всеки от
етапите на процедурата.
1.3. Въвеждане на
ротационен принцип при
определянето състава на
Комисии в рискови в
корупционно отношение
дейности (по ЗОП,
концесии и др.)
1.4. Изготвяне на
вътрешни правила за
настаняване под наем
във ведомствени жилища
на Министерство на
енергетиката.

Промени в
нормативната уредба.

Организационна

Организационна

Промени в
нормативната уредба

Недопускане на
корупционни прояви
при провеждането
на обществените
поръчки.

Предотвратяване на
корупционни
практики при
провеждането на
обществените
поръчки.
Недопускане на
взаимна
обвързаност и
възможност за
прилагане на
корупционни
практики.

Регламентиране на
условията и реда за
провеждане на
процедурата за
настаняване.
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30.01.2018

Доклади и
сигнали за
нарушения

30.09.2018

Доклади и
сигнали за
нарушения

Постоянен

Доклади и
сигнали за
нарушения

09.03.2018

Доклади и
сигнали за
нарушения

Среден

Директорите
на дирекции
ПНДАОЧР
и
ФУСИКО

Среден

Директорите
на дирекции
ПНДАОЧР
и
ФУСИКО

Среден

Директорите
на дирекции
ПРКК
и
СЕ и УКС

Нисък

Директора
на дирекция
ФУСИКО

1.5. Контрол на
процедурите за опазване
активите, собственост на
Министерство на
енергетиката и АУЕР.

1.6. Контрол на
касовата наличност в
лева и валута в касата
на Министерство на
енергетиката и АУЕР.
1.7. Контрол при
въвеждането на
информация, свързана с
изписване на вложени в
употреба материални
запаси в т.ч. и горивносмазочни материали за
служебните автомобили
на министерството.

II.

Организационна

Недопускане на
възможност за
прилагане на
корупционни
практики.

Среден

Директора
на дирекция
ФУСИКО;
Главен
секретар на
АУЕР

Постоянен

Доклади,
протоколи
и сигнали
за
нарушения

Среден

Директора
на дирекция
ФУСИКО
Главен
секретар на
АУЕР

На
тримесечие

Доклади и
сигнали за
нарушения

Нисък

Директора
на дирекция
ФУСИКО

Нисък

Директора
на дирекция
„Вътрешен
одит“

Постоянен

Доклади,
протоколи
и сигнали
за
нарушения

Организационна

Недопускане на
възможност за
прилагане на
корупционни
практики.

Организационна

Недопускане на
нарушения при
отчитане на
разходваните
материалните
запаси.

Корупционен риск – извършване на контролни дейности

2.1. Ротация на
вътрешните одитори при
извършване на одитните
ангажименти в
одитируемите структурни
звена на Министерство
на енергетиката и АУЕР.

Организационна

Недопускане на
взаимна
обвързаност и
възможност за
прилагане на
корупционни
практики.

Постоянен
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Установени
несъответст
вия, които
не са били
установени
преди това.

2.2. Въвеждане на
ротационен принцип при
определянето състава на
комисиите, извършващи
контролните дейности по
чл. 75, ал. 1 от Закона за
енергетиката.
2.3. Мониторинг на
процедурите по избор на
изпълнител за
предоставяне на
финансови услуги на
търговските дружества от
кредитни и финансови
институции.
2.4. Мониторинг на
процедурите по
извършване на
разпоредителни сделки с
дълготрайни активи на
търговските дружества.

Недопускане на
обвързаност и
възможност за
прилагане на
корупционни
практики.

Постоянен

Доклади и
сигнали за
нарушения.

Среден

Директора
на дирекция
СЕ и УКС

Организационна

Изпълнение на
разпоредбите в
частта „Правила за
концентрация,
отчитане и
контрол“.

Постоянен

Доклади и
сигнали за
нарушения.

Нисък

Директора
на дирекция
КУЕ

Организационна

Провеждането на
търгове за продажба
на дълготрайни
активи от
търговските
дружества.

Постоянен

Доклади и
сигнали за
нарушения.

Среден

Директора
на дирекция
КУЕ

Организационна

III. Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения,
регистрационни режими, търгове
3.1. Осъществяване на
контрол за своевременно
въвеждане на данните в
информационната
система за процедурите
по предоставяне на
разрешения за търсене и
проучване или проучване
и на концесии за добив
на подземни богатства.

Организационна

Осигуряване на
прозрачност по
отношение на
предоставяните
услуги, свързани с
разрешителния и
концесионния
режими в областта
на подземните
богатства.

Постоянен
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Доклади и
сигнали за
забавено
произнасяне и/или
мълчалив
отказ.

Нисък

Директора на
дирекция
ПРКК

3.2. Привеждане на
информационната
система за електронен
обмен на документи в
съответствие с единния
технически протокол,
утвърден от Държавна
агенция „Електронно
управление“.
3.3. Провеждане на
анкетни проучвания за
измерване
удовлетвореността на
физическите и
юридическите лица от
качеството на
предоставяните
административни услуги
в МЕ и АУЕР.
3.4. Предоставянето на
електронни
административни услуги
и тяхното надграждане.

Организационна

Организационна

Организационна

Облекчаване на
административната
тежест при
предоставяне на
административни
услуги.

30.01.2018

Доклади и
сигнали за
нередности

Изграждане на
устойчива обратна
връзка с
потребителите на
административни
услуги,
предоставяни от МЕ
и АУЕР.

Веднъж
годишно

Намаляване
броя на
сигналите
за
нередности

Повишаване
качеството на
предоставяните
административни
услуги.

Постоянен

Доклади и
сигнали за
нарушения.

Нисък

Директора на
дирекция
ФУСИКО

Нисък

Директора на
дирекция
ПНДАОЧР;
Ръководителя
на звено ВОП
Главен
секретар на
АУЕР

Нисък

Главен
секретар на
АУЕР

IV. Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на
нормативно регламентирани професии
4.1. Контрол върху
работата на комисията,
разглеждаща документи
за регистриране на
лицата по чл. 139а от
Закона за енергетиката.

Организационна

Недопускане на
корупционни
практики при
работата на
комисията.

Постоянен
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Доклади и
сигнали за
нарушения.

Среден

Директора на
дирекция СЕ
и УКС

V. Корупционен риск – празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво
тълкуване и/или прилагане на нормативните актове
5.1. Изготвяне проект на
ЗИД на Закона за
подземните богатства
(ЗПБ) и подзаконови
нормативни актове
свързани с него.
5.2. Провеждане на
обучения от външни и
вътрешни за
организацията
обучители, с фокус върху
конкретен приложим от
министерството
нормативни актове (НА).
5.3. Изготвяне на проект
за изменение и
допълнение на
Наредбата на
Националния геоложки
фонд.
5.4. Създаване и
прилагане на система за
споделяне на
административни
практики по прилагането
на нормативен акт в
рамките на
административните звена
и помежду им.

30.11.2018

Приет от
Народното
събрание ЗИД
на Закона за
подземните
богатства

Среден

Директорите
на дирекции
ПРКК
и ПНДАОЧР

Доклади за
празноти
и/или неясна
нормативна
уредба.

Нисък

Директора на
дирекция
ПНДАОЧР

Промени в
нормативната уредба

Преодоляване на
празноти в
нормативната
уредба.

Организационна

Изграждане на
умения за
идентифициране на
празноти в
нормативни актове
и/или неясна
нормативна уредба
и практическото им
прилагане.

Постоянен

Промени в
нормативната уредба

Усъвършенстване на
текстове от
Наредбата.

След
приемане на
ЗИД на ЗПБ

Приета от МС
Наредба

Нисък

Директорите
на дирекции
ПРКК
и
ПНДАОЧР

Организационна

Уеднаквяване на
административната
практика в МЕ по
прилагане на
нормативен акт

Постоянен

Становища на
дирекциите
от и до
дирекция
ПНДАОЧР

Нисък

Директорите
на дирекции
в МЕ
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5.5. Създаване и
прилагане на система за
констатиране и
докладване на празноти
и/или неясни разпоредби
в нормативен акт и
иницииране на съответни
нормативни промени,
включително в рамките
на междуведомствено
съгласуване на проекти
на нормативен акт, по
които вносители са други
министри.
VI.

Организационна

Преодоляване на
налични празноти в
нормативен акт и
неясни разпоредби.

Постоянен

Становища на
дирекциите
от и до
дирекция
ПНДАОЧР

Нисък

Директорите
на дирекции
в МЕ

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

VII. Мерки за публичност
Описание на мярката
7.1. Актуализиране на
раздел „Антикорупция и
сигнали“ на Интернет
страницата на
Министерството на
енергетиката

Срок за изпълнение и етапи

30.06.2018 г.

Отговорно лице
Директора на дирекция ФУСИКО;
Ръководителя на Инспектората;
Ръководителя на звено „Връзки с
обществеността и протокол“
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Причини за неизпълнение

7.2. Оповестяване на
интернет страницата на
Министерството на
енергетиката на
разходите на търговските
дружества с 50 и над 50
на сто държавно или
общинско участие в
капитала, извършващи
дейности по Закона за
енергетиката.
7.3. Обявяване на
Интернет страницата на
Министерството на
енергетиката в раздел
„Антикорупция и
сигнали“ на следните
документи:
 Вътрешните правила
за дейността на
Инспектората;
 Вътрешни правила за
прилагане на
Методологията за анализ
и оценка на
ефективността на
дейността на
администрацията в
Министерство на
енергетиката и
администрацията на
Агенцията за устойчиво
енергийно развитие;
 Методика за оценка
на корупционния риск в
Министерство на
енергетиката;

Постоянен

Директора на дирекция КУЕ;
Ръководителя на звено „Връзки с
обществеността и протокол“

30.03.2018

Ръководителя на Инспектората
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 Вътрешни правила за
прилагане на
антикорупционни
процедури, в това число
и за докладване при
установяване на
информация/данни за
допуснати грешки,
нередности, измами,
злоупотреби и др. в
Министерство на
енергетиката;
 Вътрешни правила за
регистриране и работа по
сигналите за корупция
и/или конфликт на
интереси, подадени в
Министерството на
енергетиката и за защита
на лицата подали такива
сигнали;
 Секторен
антикорупционен план в
енергетиката;
 Отчета за дейността
на Инспектората за
2017г.;
 Отчет за
изпълнението на
мерките, заложени в
„Секторния
антикорупционен план в
енергетиката“ към
31.12.2017 г.;
 Антикорупционния
план на Министерството
на енергетиката за 2018г
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 Шестмесечния и
годишния отчет за
изпълнението на мерките
заложени в настоящия
Антикорупционния план
на Министерството на
енергетиката за 2018 г.
7.4. Обявяване на
Интернет страницата на
Агенцията за устойчиво
енергийно развитие, в
раздел „Антикорупция“
на следните документи:
 Вътрешни правила за
прилагане на
антикорупционни
процедури в АУЕР;
 Вътрешни правила за
защита на лицата,
подаващи сигнали за
корупция, корупционни
прояви, злоупотреби със
служебно положение
и/или конфликт на
интереси в АУЕР
7.5. Непрекъснато
обновяване на
информацията в
официалния сайт на
Министерството на
енергетиката и Агенцията
за устойчиво енергийно
развитие.

30.03.2018 г.

Главен секретар на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие

Ръководителя на звено „Връзки с
обществеността и протокол“;
Постоянен

Директориите на дирекции от общата и
специализираната администрация на
Министерството на енергетиката;
Главния секретар на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие
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7.6. Публикуване на
статистически данни за
постъпилите и
разгледани сигнали и
предприетите мерки по
тях на Интернет
страницата на
Министерството на
енергетиката в рубрика
„Антикорупция и
сигнали”.
7.7. Своевременно
публикуване на Интернет
страниците на
Министерството на
енергетиката и Агенцията
за устойчиво енергийно
развитие на обявите за
търгове, конкурси,
обществени поръчки,
приети стратегии и
програми.
7.8. Организиране на
информационни
кампании и други мерки
за повишаване
информираността и
способстващи за
формирането на
антикорупционна среда
сред служителите на
Министерство на
енергетиката и Агенцията
за устойчиво енергийно
развитие.

На всеки шест месеца

Постоянен

Ръководителя на Инспектората

Главен секретар на Министерството на
енергетиката;
Главен секретар на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие

Ръководителя на звено „Връзки с
обществеността и протокол“;
30.08.2018 г.
Главен секретар на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие
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7.9. Обявяване на
Интернет страницата на
Министерството на
енергетиката на
функциите на дирекция
„Вътрешен одит" и
публикуване на Статута
на дирекцията и
статистическа
информация за
извършените одитни
ангажименти.

30.03.2018 г.

Директора на дирекция „Вътрешен одит“

VIII. Обучения
Брой на проведените
обучения

Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените
по всяка тема служители с длъжността им

1 обучение – 1 ден/8 ч.
обучаеми - 17 служители

Тема: „Изграждане на система за превенция на корупцията и
измамите в организацията“ - проведено на 23.02.2018 г. от
Антикорупционен фонд (АКФ);

Подобряване работата на
административните звена;
Намаляване броя на сигналите;

1 обучение – 2 дни/16ч.
обучаеми - 8 служители

Тема: „Превенция на корупцията в държавната администрация“ –
провежда „Институт по публична администрация“ към Министерски
съвет.

Подобряване работата на
административните звена;
Намаляване броя на сигналите;

1 обучение – 2 дни/24ч.
обучаеми - 13 служители

Тема: „Прилагане на Закон за обществени поръчки (ЗОП)“ провежда „Институт по публична администрация“ към Министерски
съвет.

Подобряване работата на
административните звена;
Намаляване броя на сигналите;

1 обучение - 1 ден/8 ч.
обучаеми - 8 служители

Тема: „Практика по прилагане на ЗОП и Правилника за прилагане
на Закон за обществени поръчки (ППЗОП)“ –
провежда Школата по публични финанси (ШПФ).

Обжалвани процедури –анализ на
причините;
Доклади за констатирани нередности при
провеждането на обществените поръчки.

1 обучение – 2 дни/16ч.
Обучаеми – 2 служители

Тема: „Противодействие на корупцията в държавната
администрация“
Провежда „Институт по публична администрация“ към
Министерския съвет.

Подобряване работата на
административните звена;
Намаляване броя на сигналите;.
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Индикатор

IX. Посочване на възможни начини за подаване на сигнали
Адрес

E-mail адрес

Телефонен номер

Специални кутии поставени в
администрацията (описание на

Други

местонахождението)

Министерство на
енергетиката
Гр. София, п.к. 1000, ул.
„Триадица“ № 8

E-mail:
inspectorate@me.government.b
g;
e-energy@me.government.bg

Тел.: (+359 2) 9263 138 –
Инспекторат - всеки работен ден
от 09.00 ч. до 17.30 ч.;
Факс: (+359 2) 980 76 30

Агенцията за
устойчиво енергийно
развитие (АУЕР)
Гр. София, п.к. 1000, ул.
ул. „Екзарх Йосиф“ 37 /
ул. „Сердика“ 11

E-mail:
office@seea.government.bg

Тел. ((+359 2) 915 4036 - всеки
работен ден от 09.00 ч. - 17.00 ч.
Факс: (02) 981 5802

„Пощенската кутия за
подаване на сигнали,
съдържащи твърдения за
корупция, корупционни
прояви и/или конфликт на
интереси срещу служители на
министерство“ е поставена
пред „фронт-офиса“ на
партерния етаж в сградата на
ведомството. До същата е
осигурен свободен достъп.

Пощенската кутия за сигнали
„Антикорупция“ е поставена
на партерния етаж в сградата
на АУЕР от към ул. „Сердика“
№ 11. До същата е осигурен
свободен достъп.

X. Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките
Вътрешните правила регламентират условията и
реда за работа при получаване, регистриране и
проверка на сигналите за корупция, корупционни

Със заповед № Е-РД-16-377/04.08.2015 г. на министъра на енергетиката са утвърдени
„Вътрешни правила за регистриране и работа по сигналите за корупция и/или
конфликт на интереси, подадени в Министерството на енергетиката и за защита
на лицата подали такива сигнали“ (https://www.me.government.bg/files/useruploads/
files/inspektorat/vp_signali_za_korupcia.pdf).
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прояви и/или конфликт на интереси и имат за
цел осигуряване защита на лицата, подали
сигнали за корупция, корупционни прояви
и/или
конфликт
на
интереси,
чрез
предприемане на конкретни мерки за това.

Със Заповед № РД-14-30/20.03.2015 г. на Изпълнителния Директора на Агенция за
устойчиво енергийно развитие (второстепенен разпоредител с бюджет към министъра) са
утвърдени „Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за
корупция, корупционни прояви, злоупотреби със служебно положение и/или
конфликт на интереси в Агенция за устойчиво енергийно развитие“
(http://www.seea.government.bg/documents/Vatreshni%20pravila%20zashtita_AUER.pdf).

Антикорупционният план е изготвен от Работна група, назначена със Заповед № Е-РД-16-103/14.03.2018 г. на министъра на енергетиката.

/п/
Жечо Станков
Заместник-министър на енергетиката и Председател на Работната група, назначена със Заповед № Е-РД-16-103/14.03.2018 г.
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