
 
 

О Т Ч Е Т  

   

за изпълнението на Антикорупционния план на Министерство на енергетиката за 2018 г. 

 

I. Корупционен риск – Управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки 

Описание на мярката, срок и изпълнител Насоченост, крайна цел и изпълнение  

1.1. Изготвяне/актуализиране и утвърждаване 

на Вътрешни правила за управление на цикъла 

на обществените поръчки (ОП), провеждани в 

Министерство на енергетиката. 
 

Срок: 30.01.2018 г. 

Изп.: Директорите на дирекции ПНДАОЧР и 

ФУСИКО 

Насоченост: Промени в нормативната уредба.  

Крайна цел: Подобряване взаимодействието между структурните звена при 

провеждането на ОП и недопускане на нарушения при организирането и провеждането 

на обществените поръчки в Министерство на енергетиката. 

Изпълнение: Изпълнено. 

Със Заповед № Е-РД-16-10 от 10.01.2018 г. на министъра на енергетиката са утвърдени 

актуализирани Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените 

поръчки, провеждани в Министерство на енергетиката. През 2018 г. не са 

постъпвали доклади за констатирани нередности при провеждането на ОП. 

1.2. Въвеждане на специална глава 

„Антикорупционни мерки“ във Вътрешните 

правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки, провеждани в 

Министерство на енергетиката. 
 

Срок: 30.01.2018 г. 

Изп.: Директорите на дирекции ПНДАОЧР и 

ФУСИКО 

Насоченост: Промени в нормативната уредба.  

Крайна цел: Недопускане на корупционни прояви при провеждането на обществените 

поръчки. 

Изпълнение: Изпълнено. 

В утвърдените със Заповед № Е-РД-16-10 от 10.01.2018 г. на министъра на енергетиката 

актуализирани Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, 

провеждани в Министерство на енергетиката е създадена Глава тринадесета -

„Антикорупционни мерки при провеждане на обществени поръчки“, в която са 

разписани конкретни мерки за превенция и противодействие на корупцията. През 2018 г. 

не са постъпвали доклади за констатирани нередности при провеждането на ОП. 
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1.3. Създаване на методика за анализ на риска 

при обществените поръчки, позволяваща оценка 

на същия в реално време за всеки от етапите в 

процедурата. 

Срок: 30.09.2018 г.  

Изп.: Директорите на дирекции ПНДАОЧР и 

ФУСИКО  

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Предотвратяване на корупционни практики при провеждането на 

обществени поръчки. 

Изпълнение: В процес на изпълнение. 

Със Заповед на министъра е създадена работна група за изготвяне на Методика за анализ 

на риска при обществените поръчки, позволяваща оценка на риска в реално време за 

всеки от етапите на процедурата. 

1.3.а. Въвеждане на ротационен принцип при 

определянето състава на Комисии в рискови в 

корупционно отношение дейности и функции (по 

ЗОП, концесии и др.). 
 

Срок: постоянен 

Изп.: Директорите на дирекции ПРКК и СЕ и УКС 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за прилагане на 

корупционни практики 

Изпълнение: Изпълнява се текущо. 

В министерството е въведен ротационен принцип при определяне членовете на 

комисиите, като се отчита образователния ценз и професионалната компетентност на 

служителите. През 2018 г. няма постъпили сигнали за нарушения при осъществяване на 

нормативно регламентираната дейност. 

1.4. Изготвяне на вътрешни правила за 

настаняване под наем във ведомствени жилища 

на Министерство на енергетиката. 

 

Срок: 09.03.2018 г. 

Изп.: Директор на дирекция ФУСИКО 

Насоченост: Промени в нормативната уредба.  

Крайна цел: Регламентиране на условията и реда за провеждане на процедурата за 

настаняване под наем във ведомствени жилища на Министерство на енергетиката. 

Изпълнение: Изпълнено. 

Със Заповед № Е-РД-16-52/01.02.2018 г. на министъра на енергетиката са утвърдени 

Вътрешни правила за настаняване под наем във ведомствени жилища на Министерство на 

енергетиката. Вътрешните правила са обявени на Интранет страницата на 

министерството. През 2018 г. няма постъпили сигнали за нарушения при настаняване под 

наем във ведомствени жилища. 
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1.5. Контрол на процедурите за опазване 

активите, собственост на Министерство на 

енергетиката и АУЕР.  
 

Срок: Постоянен 

Изп.: Директора на дирекция ФУСИКО; 

 Главен секретар на АУЕР 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Недопускане на възможност за прилагане на корупционни практики. 

Изпълнение: Изпълнява се. 

 Служителите на дирекция ФУСИКО спазват всички политики и процедури, въведени в 

министерството за финансово управление и контрол, целящи осигуряване на разумна 

увереност за постигане на целите, чрез съответствие със законодателството, вътрешните 

актове и договори, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната 

информация, икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите и опазване на 

активите и информацията.  

 В АУЕР се осъществява текущ контрол на процедурите свързани с опазване на 

активите на агенцията и не са установени липси/излишъци при инвентаризация. 

1.6. Контрол на касовата наличност в лева и 

валута в касата на Министерство на 

енергетиката и АУЕР.  
 

Срок: Постоянен 

Изп.: Директора на дирекция ФУСИКО; 

 Главен секретар на АУЕР 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Недопускане на възможност за прилагане на корупционни практики. 

Изпълнение: Изпълнява се. 

В министерството и АУЕР се извършва контрол относно изразходването на служебните 

аванси в лева и валута, предоставени в брой от касата във връзка с разходването им  

само за целите, за които са отпуснати. Служителите, получили служебни аванси 

отговарят за тяхното съхраняване, използване по предназначение и своевременно им 

отчитане. Не се допуска отпускане на нов служебен аванс преди отчитането на 

предходния. Касовите операции в министерството се извършват при спазване на 

разпоредбите на Раздел IV, глава I от Вътрешните правила за реда за съставяне и 

движение на счетоводните и свързаните с тях документи и процедури в дирекция 

ФУСИКО. 

През 2018 г. в министерството са извършени четири проверки на касовата наличност в 

лева и валута, а в края на годината е извършена и инвентаризация на касовата 

наличност в лева и валута. За резултатите от проверките са изготвени протоколи. 

През 2018 г. в АУЕР е извършена една проверка на касовата наличност в касата. За 

резултатите от проверката е изготвен протокол, от който е видно, че не са констатирани 

липси и излишъци на касовата наличност. 
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1.7. Контрол при въвеждане на информация, 

свързана с изписване на вложени в употреба 

материални запаси в т.ч. и горивно-смазочни 

материали за служебните автомобили на 

министерството.  
 

Срок: На тримесечие министерството. 

Изп.: Директора на дирекция ФУСИКО; 

 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Недопускане на нарушения при отчитане на разходваните материални 

запаси. 

Изпълнение: Изпълнява се. 

За оптимизиране дейността на материално складовата дейност в министерството е 

инсталиран софтуерен продукт „Work Flow“, чрез който автоматично се управляват 

складови операции във всички процеси. „Work Flow“ е ERP система, чрез която се 

контролира информационния поток между различните функции в министерството като 

счетоводство, материални запаси, продажби, логистика и т.н. Документиране на 

разходите за гориво на служебните автомобили се извършва с пътната книжка на МПС и 

приложени към нея касови бонове за зареждане на гориво и попълнен и подписан 

месечен отчет съгласно изискванията на Вътрешните правила за реда, начина на 

ползване на служебните автомобили и отчитане разходите на гориво в МЕ и Вътрешните 

правила за реда за съставяне и движение на счетоводните и свързаните с тях документи 

и процедури в дирекция ФУСИКО. С цел недопускане на корупционни практики, 

материалните запаси се завеждат счетоводно в склада на МЕ. Същите се изписват 

счетоводно ежемесечно, въз основа на надлежно оформени документи (искания), в 

съответствие с цитираните вътрешните правила. 

II. Корупционен риск – извършване на контролни дейности 

Описание на мярка, срок и изпълнител Насоченост, крайна цел и изпълнение 

2.1. Ротация на вътрешните одитори при 

извършване на одитните ангажименти в 

одитируемите структурни звена на Министерство 

на енергетиката и АУЕР. 
 

Срок: Постоянен 

Изп.: Директор на дирекция „Вътрешен одит“ 

 

Насоченост: Организационна 

Крайна цел: Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за прилагане на 

корупционни практики. 

Изпълнение: Изпълнява се. 

Във вътрешните правила на дирекция „Вътрешен одит“ е предвиден механизъм за 

ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажименти, с цел 

недопускане на взаимна обвързаност и възможност за прилагане на корупционни 

практики. 

През 2018 г. не са установени несъответствия, които не са били установени преди това. 
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2.2. Въвеждане на ротационен принцип при 

определянето състава на комисиите, 

извършващи контролните дейности по чл. 75, ал. 

1 от Закона за енергетиката. 

Срок: Постоянен 

Изп.: Директора дирекция СЕ и УКС 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за прилагане на 

корупционни практики. 

Изпълнение: Изпълнява се периодично. 

Въведена е ротация на служителите включени в  състава на комисиите, извършващи 

контролните дейности по чл. 75, ал. 1 от Закона за енергетиката. С оглед ограничения 

брой на служителите, ротацията се извършва периодично. Няма постъпили сигнали за 

нарушения при осъществяване на нормативно регламентирана дейност. 

2.3. Мониторинг на процедурите по избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги на търговските дружества от кредитни и 

финансови институции. 

Срок: Постоянен  

Изп.: Директора дирекция КУЕ 

 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Изпълнение на разпоредбите в частта „Правила за концентрация, отчитане 

и контрол“. 

Изпълнение: Изпълнява се. 

Мярката се изпълнява в пълен обем, като съответните процедури се приключват с доклад 

до министъра на енергетиката за вземане на управленско решение чрез административен 

акт. 

2.4. Мониторинг на процедурите по извършване 

на разпоредителни сделки с дълготрайни активи 

на търговските дружества. 

Срок: Постоянен  

Изп.: Директора дирекция КУЕ 

 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Провеждането на търгове за продажба на дълготрайни активи от 

търговските дружества. 

Изпълнение: Изпълнява се. 

Мярката се изпълнява в пълен обем, като съответните процедури се приключват с доклад 

до министъра за вземане на управленско решение чрез административен акт. 

III. Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, 

регистрационни режими, търгове 

Описание на мярка, срок и изпълнител Насоченост, крайна цел и изпълнение 

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. 

Срок: Постоянен  

Изп.: Директора дирекция ПРКК 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Осигуряване на прозрачност по отношение на предоставяните услуги, 

свързани с разрешителния и концесионния режими в областта на подземните богатства. 

Изпълнение: Изпълнява се периодично 

Контролът 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 се осъществява периодично от началниците на 

отдели и от директора на дирекция ПРКК. 
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3.2. Привеждане на информационната система за 

електронен обмен на документи в съответствие с 

единния технически протокол, утвърден от 

Държавна агенция „Електронно управление“. 

 

Срок: 30.01.2018 г. 

Изп.: Директора на дирекция ФУСИКО. 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Облекчаване на административната тежест при предоставяне на 

административни услуги. 

Изпълнение: Изпълнено. 

Системата за документооборот „Евентис-R7“ на Министерство на енергетиката е 

адаптирана в съответствие с единния технически протокол за обмен на документи в 

Системата за електронен обмен на съобщения/документи (СЕОС) в държавната 

администрация, като всички документи се изпращат и получават по електронен път, 

считано от 01 ноември 2018 година. 

АУЕР е със статут „активен“ участник в обмена на електронни съобщения, определен от 

ДАЕУ, като през 2018 г. се осъществи включване на агенцията в СЕОС.  

3.3. Провеждане на анкетни проучвания за 

измерване удовлетвореността на физическите и 

юридическите лица от качеството на 

предоставяните административни услуги в МЕ и 

АУЕР. 

Срок: Веднъж годишно. 

Изп.: Директора дирекция ПНДАОЧР; 

Ръководителя на звено „Връзки с 

обществеността и протокол“ и Главен 

секретар на АУЕР 

Насоченост: Организационна. 

Крайна цел: Изграждане на устойчива обратна връзка с потребителите на 

административни услуги, предоставяни от МЕ и АУЕР. 

Изпълнение: Изпълнено. 

Въз основа на проведено анкетно проучване за измерване удовлетвореността на 

физическите и юридическите лица от качеството на предоставяните административни 

услуги в МЕ и АУЕР за 2017 г. е изготвен анализ. Въз основа на резултатите от анализа 

на предложенията, сигналите, похвалите и оплакванията са предприети конкретни мерки 

за подобряване на административното обслужване. 

На основание чл. 24 от Наредбата за административното обслужване АУЕР създава и 

предоставя информация за използваните начини за обратна връзка с потребителите, чрез 

събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др. с цел измерване 

удовлетвореността на потребителите от предоставяните от Агенцията административни 

услуги.  

По – голяма част от потребителите на услуги са изразили мнение, че качеството на 

административното обслужване е „отлично“ и трябва да се запази такова. Не е малък 

делът и на оценка „удовлетворително“, като са направени и конкретни препоръки за 

подобряване на обслужването в посока по-бързо обслужване на гише, което може да 

бъде постигнато само и единствено след промяна в релевантната нормативна уредба. 
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3.4. Предоставянето на електронните 

административни услуги и тяхното надграждане. 
 

Срок: Постоянен 

Изп.: Главен секретар на АУЕР 

Насоченост: Организационна 

Крайна цел: Повишаване качеството на предоставяните административни услуги. 

Изпълнение: Изпълнява се. 

Стартирано е изпълнението на проект „Повишаване на информираността и капацитета на 

българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност 

и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения на енергийни 

спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност 2014 - 2020, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския фонд за 

регионално развитие“. Сред основните цели на проекта е подобряване на предоставянето 

на електронни административни услуги и цялостно улесняване на потребителите на 

административни услуги предоставяни от АУЕР. 

IV. Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно 

регламентирани професии 

Описание на мярка, срок и изпълнител Насоченост, крайна цел и изпълнение 

4.1. Контрол върху работата на комисията, 

разглеждаща документи за регистриране на 

лицата по чл. 139а от Закона за енергетиката.  

 

Срок: Постоянен 

Изп.: Директора на дирекция СЕ и УКС 

Насоченост: Организационна 

Крайна цел: Недопускане на корупционни практики при работата на комисията 

Изпълнение: Изпълнено. 

Комисията по регистрация е назначена със заповед на министъра Е-РД-16-

408/16.05.2017 г. Контролът относно работата на комисията се осъществява от ресорния 

заместник-министър на енергетиката. През 2018 г. няма постъпили доклади и/или 

сигнали за нарушения.  

V. Корупционен риск – празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или 

прилагане на нормативните актове 

Описание на мярка, срок и изпълнител Насоченост, крайна цел и изпълнение 

5.1. Изготвяне проект на ЗИД на Закона за 

подземните богатства (ЗПБ) и подзаконови 

нормативни актове свързани с него. 
 

Срок: 30.11.2018 г. 

Изп.: Директорите на дирекции ПРКК и ПНДАОЧР 

На 28.11.2018 г. е изготвен проект на ЗИД на Закона за подземните богатства (ЗПБ) и 

подзаконови нормативни актове свързани с него. На експертно ниво се уточнява 

окончателния вариант на проект. Промените се финализирани и предстои публикуване 

на законопроекта за обществено обсъждане. Работата по подзаконовите нормативни 

актове по прилагане на ЗПБ може да започне след приемането на ЗИД на ЗПБ.  
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5.2. Провеждане на обучения от външни и 

вътрешни за организацията обучители с фокус 

върху конкретни приложими от министерството 

нормативни актове.  
 

Срок: Постоянен 

Изп.: Директор на дирекция ПНДАОЧР 

Насоченост: Организационна 

Крайна цел: Изграждане на умения за идентифициране на празноти в нормативни 

актове и/или неясна нормативна уредба и практическото им прилагане  

Изпълнение: Изпълнява се постоянно, при промяна в нормативната уредба или 

приемане на нов нормативен акт. 

Въз основа на утвърдения от главния секретар на министерството график за обученията 

на служителите през съответната година се провежда обучения, свързани с прилагането 

на нормативни актове, приложими в министерството. Графикът е изготвен, като са 

отчетени необходимостта от обучението на всеки служите на базата на дефицита от 

знания, умения и компетентности, както и при отчитане на индивидуалните желания на 

обучаемите. Провеждат се обучения, свързани с прилагането на нормативни актове, 

приложими в МЕ. 

5.3. Изготвяне на проект за изменение и 

допълнение на Наредбата на Националния 

геоложки фонд. 

 

Срок: След приемане на ЗИД на ЗПБ 

Изп.: Директорите на дирекции ПРКК и ПНДАОЧР 

Насоченост: Промени в нормативната уредба. 

Крайна цел: Усъвършенстване на текстове от Наредбата. 

Изпълнение: Не е изпълнено. 

Изготвянето на проект на наредбата на Националния геоложки фонд ще бъде възможно 

след приемането на ЗИД на ЗПБ, което все още не е реализирано. 

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 
 

Срок: Постоянен 

Изп.: Директорите на дирекции в МЕ 

Насоченост: Организационна 

Крайна цел: Уеднаквяване на административната практика в МЕ по прилагане на 

нормативен акт.  

Изпълнение: Изпълнява се. 

Изпълнява се текущо чрез предоставяне на правни становища на дирекциите от 

специализираната администрация и дирекция ФУСИКО, както при поставени от тях 

принципни въпроси, свързани с прилагането на нормативен акт, така и при запитване по 

конкретен случай, който по преценка от правна страна изисква принципно становище. 

Създадена е Инструкция за документите и актовете, съставяни при установяване на 

административни нарушения и реализиране на административно-наказателна 

отговорност (при осъществяване на контролна дейност от длъжностните лица в дирекция 

СЕУКС). 
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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 нормативни актове, 

по които вносители са други министри 

 

Срок: Постоянен 

Изп.: Директорите на дирекции в МЕ 

Насоченост: Организационна 

Крайна цел: Преодоляване на налични празноти в нормативен акт и неясни разпоредби. 

Изпълнение: Изпълнява се. 

Изпълнява се текущо при работа по промени в нормативни актове от компетентността на 

министъра на енергетиката и чрез предложения при междуведомствено съгласуване на 

проекти на нормативни актове от компетентността на други министри. 

Дирекция СЕ и УКС е изготвила становища до дирекция ПНДАОЧР, относно 

несъответствие между Закона за енергетиката и Закона за управление на етажната 

собственост (ЗУЕС). 

VI. Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства 

Забележка: По този раздел няма планирани мерки. 

VII. Мерки за публичност 

Мярка, срок и изпълнител Изпълнение 

7.1. Актуализиране на раздел 

„Антикорупция и сигнали“ на 

Интернет страницата на 

Министерството на енергетиката. 
 

Срок: 30.06.2018 г. 

Изп.: Директора на дирекция 

ФУСИКО и ръководителите на 

Инспектората и звено „Връзки с 

обществеността и протокол“.  

Изпълнение: Изпълнено. 

Раздел „Антикорупция и сигнали“ на интернет страницата на МЕ е актуализиран. В отделен раздел 

„Сигнали за кризисни ситуации“ са обособени сигналите, свързани с проблеми в 

електроснабдяването, топлоподаването и при възникване на кризисна ситуация, а в раздел 

„Антикорупция“ са обособени отделни подраздели, свързани с: компетенциите и правомощията на 

инспектората; връзка с инспектората, в т.ч. възможност за подаване на сигнали за нарушения от 

неговата компетентност; нормативни и други документи; регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 

от ЗПКОНПИ. 
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7.2. Оповестяване на интернет 

страницата на МЕ на разходите на 

търговските дружества с 50 и над 50 

на сто държавно или общинско 

участие в капитала, извършващи 

дейности по Закона за енергетиката.   

Срок: Постоянен 

Изп.: Директора на дирекция КУЕ и 

Ръководителя на звено „Връзки с 

обществеността и протокол“ 

 

Изпълнение: Изпълнява се текущо. 

Дирекция КУЕ съвместно със звено „Връзки с обществеността и протокол“ постоянно извършва 

актуализиране на информацията за разходите на търговските дружества, извършващи дейности по 

Закона за енергетиката. Същата, се оповестява на официалната Интернет страница на министерство 

в съответствие с разпоредбите от Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и 

оптимизиране на разходите на Търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно и общинско 

участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката. Информацията може да бъде 

намерена на следния линк: https://www.me.government.bg/bg/themes-c370.html 

7.3. Обявяване на Интернет 

страницата на Министерството на 

енергетиката в раздел „Антикорупция 

и сигнали“ на документи: 
 

Срок: 30.03.2018 г. 

Изп.: Ръководителя на Инспектората 

 

 

Изпълнение: Изпълнено. 

На Интернет страницата на Министерството на енергетиката в раздел „Антикорупция“, подраздел 

„Нормативни и други документи“ са обявени: 

 Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерство на енергетиката – линк: 

https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/inspektorat/vp_inspectorate_me.pdf 

 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 – линк:  

https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/inspektorat/vp_antikorupcionni_proceduri.pdf 

 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 

– линк: https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/inspektorat/vp_signali_za_korupcia.pdf 

 Секторен антикорупционен план в енергетиката - линк: https://www.me.government.bg /files 

/useruploads/files/inspektorat/sektoren_anti_korupzionen_plan_energetikata.pdf 

 Отчет за дейността на Инспектората за 2017 г. – линк:  https://www.me.government.bg/ 

files/useruploads/files/inspektorat/otcet_inspektorat_2017.pdf 

 Отчет за изпълнението на мерките, заложени в „Секторния антикорупционен план в 

енергетиката“ към 31.12.2017 г. – линк: https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/ 

inspektorat/otchet_antikorup_plan_me_31_12_2017.pdf 

 Антикорупционен план на Министерството на енергетиката за 2018 г. -– линк: 

https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/inspektorat/anti_korupscionen_plan_2018.pdf. 

 Отчет за изпълнението на Антикорупционния план на Министерството на енергетиката през 

първото шестмесечие на 2018 г. – линк: https://www.me.government.bg/ files/useruploads/ 

files/inspektorat/Doklad_Otchet_06_2018.pdf; 

 Вътрешни правила за организация на работата в Министерството на енергетиката по 

изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за 

установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209/26.09.2018 г. – линк: 
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/antikorupcia/vatr_pravila_pr_dekl.pdf 

https://www.me.government.bg/bg/themes-c370.html
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/inspektorat/vp_inspectorate_me.pdf
https://www.me.government.bg/
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/inspektorat/anti_korupscionen_plan_2018.pdf
https://www.me.government.bg/
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7.4. Обявяване на Интернет 

страницата на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие, в 

раздел „Антикорупция“ на следните  

документи: 

 

Срок: 30.03.2018 г. 

Изп.: Главен секретар на Агенцията 

за устойчиво енергийно развитие.  

 

 

Изпълнение: Изпълнено. 

На 29.03.2018 г. на Интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, в раздел 

„Антикорупция“ са обявени следните документи: 

 Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие – линк:  http://www.seea.government.bg/documents/Vatreshni% 

20pravila%20anticoruption_AUER.pdf  

 Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция, корупционни 

прояви, злоупотреби със служебно положение и/или конфликт на интереси в Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие – линк: http://www.seea.government.bg/documents/Vatreshni%20pravila% 

20zashtita_AUER.pdf 

7.5. Непрекъснато обновяване на 

информацията в официалния сайт на 

Министерството на енергетиката и 

Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие. 
 

Срок: Постоянен 

Изп.: Ръководителя на звено ВОП; 

Директориите на дирекции от общата 

и специализираната администрация 

на Министерството на енергетиката и 

Главния секретар на Агенцията за 

устойчиво енергийно  

Изпълнение: Изпълнява се текущо. 

Сайтът на МЕ се обновява ежедневно с актуална информация, подадена от специализираните 

дирекции или изготвена от звеното „Връзки с обществеността и протокол“. Тази дейност се извършва 

текущо според подадените материали от отделните дирекции. 

На Интернет страницата на АУЕР се публикуват актуални новини, свързани с дейността на агенцията. 

 В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от ЗПКОНПИ, при спазване изискванията на Закона за защита на 

личните данни на Интернет страницата на министерството са публикувани декларациите по чл. 35 от 

ЗПКОНПИ на лица по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ и лица заемащи 

висши публични длъжности по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за които министърът на енергетиката се 

явява орган по избора или назначаването; 

 На интернет страницата на МЕ своевременно се актуализира „Публичният регистър на лицата по 

чл. 139а от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия“. В 

регистъра са отразени всички настъпили промени в обстоятелствата; 

 Обявите за провеждане на конкурс за заемане на свободна длъжност в министерството се 

публикуват на официалната страница на министерството, в Административния регистър и в един 

специализиран портал за търсене на работа. 

http://www.seea.government.bg/documents/Vatreshni%25
http://www.seea.government.bg/documents/Vatreshni%20pravila%25
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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”. 
 

Срок: На шест месеца. 

Изп.: Ръководителя на инспектората 

Изпълнение: Изпълнява се текущо. 

В шестмесечния и годишния отчет за изпълнение на мерките заложени в Антикорупционния план на 

Министерство на енергетиката за съответната година са публикувани (обявени) и статистически 

данни за постъпилите и разгледани сигнали за корупция и/или конфликт на интереси и предприетите 

действия по тях.  

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. 

Срок: Постоянен. 

Изп.: Главните секретари на МЕ и 

АУЕР  

Изпълнение: Изпълнява се текущо. 

Обявите за търгове, конкурси, обществени поръчки, приети стратегии и програми се публикуват 

своевременно на Интернет страниците на МЕ и АУЕР, съгласно сроковете регламентирани в 

действащата нормативна уредба. 

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 Агенция за устойчиво 

енергийно развитие. 

Срок: 30.08.2018 г. 

Изп.: Главните секретари на МЕ и 

АУЕР  

Изпълнение: Изпълнено.  

В изпълнение на § 4 на Преходните и заключителни разпоредби от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), във връзка с чл. 29 от 

ЗДСл и чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда, всички служители (без техническите длъжности) на 

Министерството на енергетиката и АУЕР са информирани и са им дадени указания за попълване на 

образците на декларациите по чл. 35, ал. 1 от същия закон.  

Служителите на АУЕР са информирани и им се предоставиха материали от проведено обучение на 

тема „Правен режим на конфликта на интереси според Закона за противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество – задължени лица, функции на органите по избор или 

назначаване. Режим на подаване на декларации по ЗПКОНПИ. Дефиниция и състави на конфликта на 

интереси“, на което присъстваха двама служители от Агенцията. 
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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. 

Срок: 30.03.2018 г. 

Изп.: Директор на дирекция 

„Вътрешен одит“ 

Изпълнение: Изпълнено. 

Функциите и статутът на дирекция „Вътрешен одит“, както и статистическа информация за 

извършените одитни ангажименти през 2017 г. са публикувани на Интернет страницата на 

Министерството на енергетиката.  

Вътрешните правила на дирекцията са публикувани на вътрешната информационна страница на 

Министерството на енергетиката. 

 

VIII. Обучения 

1 обучение – 1 ден/8 ч. 

обучаеми - 17 служители.  

Изпълнение: Изпълнено. 

На 23.02.2018 г. в сградата на Министерството на енергетиката, лектор от 

Антикорупционен фонд (АКФ) проведе обучение на тема: „Изграждане на система за 

превенция на корупцията и измамите в организацията“. В обучението участваха 17 

служители от дирекции ПНДАОЧР, ПРКК, ФУСИКО, Инспекторат и финансовия 

контрольор. На обучаемите бяха връчени сертификати. 

1 обучение – 2 дни/16ч. 

 обучаеми - 8 служители  

Тема: „Превенция на корупцията в държавната администрация“ – провежда 

„Институт по публична администрация“ към Министерски съвет.  

1 обучение – 2 дни/24ч. 

обучаеми - 13 служители 

Тема: „Прилагане на Закон за обществени поръчки (ЗОП)“ -  провежда „Институт 

по публична администрация“ към Министерски съвет. 

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) 
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1 обучение – 2 дни/16ч. 

Обучаеми – 2 служители 

Тема: „Противодействие на корупцията в държавната администрация“ 

Провежда „Институт по публична администрация“ към Министерския съвет. 

1 обучение – 1 ден/8 ч. 

Обучаеми – 1 служител 

Тема: „Ролята на Вътрешния одит в превенция на измамите“ 

Организирано от Школата по публични финанси 

1 обучение - 2 ден/16 ч. 

обучаеми -  1 служители на АУЕР 

На 24 и 25.04.2018 г. от „Център по европейско обучение“ ЕООД бе проведено 

обучение на тема: „Практически аспекти при възлагане на обществените 

поръчки. Практика на Комисията  за защита на конкуренцията и Върховния 

административен съд по спорни въпроси. Често срещани грешки при изготвяне на 

заявленията и офертите на кандидатите и участниците.“. 

1 обучение – 1 ден/8 ч. 

обучаеми -  2 служители на АУЕР  

 

На 25.05.2018 г. от „Интеринтелект“ ООД бе проведено обучение на тема: „Правен 

режим на конфликта на интереси според ЗПКОНПИ- задължени лица, функции 

на органите по избор или назначаване. Режим на подаване на декларациите по 

ЗПКОНПИ. Дефиниции и състави на конфликта на интереси“. 

1 обучение – 2 дни/16ч. 

 обучаеми - 3 служители на АУЕР 

 

На 24 и 25.10.2018 г. от „Център по европейско обучение“ ЕООД бе проведено 

обучение на тема: „Електронно възлагане на обществени поръчки: работа с 

Централизирана автоматизирана информационна система Електронни обществени 

поръчки - задължение на възложителите и участниците. Практически аспекти в процеса 

по възлагане на обществени поръчки. Измами и нередности при възлагане на обществени 

поръчки, разгледани през погледа на одита на обществените поръчки.“. 

 

1 обучение – 2 дни/16ч. 

обучаеми - 1 служител на АУЕР 

На 29 и 30.05.2018 г. от „Институт по публична администрация“ към Министерския съвет. 

бе проведено обучение на тема: „Стратегически обществени поръчки – 

политики, процеси и добри практики“. 

1 обучение – 1 дни/8ч. 

Обучаеми – 2 служители на АУЕР 

На 08.06.2018 г. от „Далинвест семинари“ ЕООД бе проведено обучение на тема: 

„Практическо приложение на ЗОП и ППЗОП“. 
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IX. Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 

Адрес E-mail адрес и телефонен номер 
Специални кутии поставени в администрацията 

(описание на местонахождението) 

Министерство на енергетиката 

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

E-mail: 

inspectorate@me.government.bg; 

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 

„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. 

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 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 

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 № 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). 

 

Със Заповед № РД-14-30/20.03.2015 г. на Изпълнителния директор 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). 

mailto:inspectorate@me.government.bg
mailto:office@seea.government.bg
https://www.me.government.bg/files/useruploads/
http://www.seea.government.bg/
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Сигнали за корупция и/или конфликт на интереси 

През периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в Министерството на енергетиката и Агенция за устойчиво енергийно развитие не 

са постъпвали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси. 

 

 

 

………………………………… 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


