ДО
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
Министър на енергетиката

О Т Ч Е Т
ОТНОСНО: Изпълнение на мерките по превенция и противодействие на корупцията в Министерството на енергетиката през
2017 г.
I. Постъпили през 2017 г. сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на
интереси и предприетите действия по тях.
В Министерство на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и „Минпроект“ ЕАД през 2017 г. не са постъпвали сигнали за корупция или корупционни
прояви.
II. Дейност по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).
През 2017 г. в Министерството на енергетиката е постъпил един сигнал за конфликт на интереси. На основание чл. 24,
ал. 3 от ЗПУКИ, сигналът е препратен по компетентност на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(КПУКИ), където е присъединен към постъпилия при тях сигнал рег. № С-2017-107/ 21.06.2017 г. Видно от Решение № РС-107-17-050 от
19.09.2017 г., Комисията не е установила нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗПУКИ по отношение на лицето, заемащо публична
длъжност и е прекратила производството по сигнала, в останалата му част.
В изпълнение на чл. 14, т. 12 и т. 13 от Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, в сила от 18.12.2015 г.,
Инспектората води и поддържа регистри на:
- „декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на служителите в министерството и в администрацията, ръководителят на която
е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра, пряко назначаван от него“;
- „декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските
дружества“.

През 2017 г. са обработени общо 42 бр. декларации по чл. 12 от ЗПУКИ (35 бр. декларации са подадени от служители на
министерството, като 11 от тях са по чл. 12, т. 3; 7 бр. декларации са подадени от лица - органите на управление и контрол и
ликвидаторите на търговските дружества). При спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, всички подадени през
годината декларации са обявени на Интернет страницата на министерството в раздел „Връзки с Инспектората“, в рубрики: „Декларации
по чл. 12 от ЗПУКИ“, с което са изпълнени изискванията на чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ.
Всички задължени лица по чл. 3 от ЗПУКИ и чл. 19 от Закона за администрацията от Министерство на енергетиката,
ръководителят на АУЕР, органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества, както и членовете на други
колегиални органи, създадени със закон са подали в изискуемите срокове декларациите си по чл. 12, т. 1, т. 2 и/или т. 3 от ЗПУКИ.
Няма лица, заемащи публични длъжности, които да са подали декларация по чл. 12, т. 4 (за наличие на частен интерес по
конкретен повод). Подадените декларации по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПУКИ се съхраняват в Инспектората.
През 15.11.2017 г. Инспектората взе участие в Петата годишна среща-дискусия на тема: „Превенцията на конфликта на интереси
– предизвикателства, форми и резултати“, организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
III.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ „СЕКТОРНИЯ АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН В ЕНЕРГЕТИКАТА“ КЪМ 31.12.2017 г.

Цели на Секторния антикорупционния план:
1. Реално намаляване на корупцията;
2. Повишаване на доверието в институциите;
3. Утвърждаване върховенството на закона и равенството на всички пред него.
Основни задачи на „Секторния антикорупционен план в енергетиката“:
1. Мерки за усъвършенстване на нормативната уредба (мерки за усъвършенстване на нормативната уредба, въз основа на която
функционира и осъществява дейността си ведомството);
2. Мерки за структурни промени и преобразования в насока намаляване на корупционния риск и превенция на корупцията;
3. Мерки за превенция на корупцията и намаляване на корупционния риск (регулаторни, административни, контролни и други)
4. Сътрудничество между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса (реализиране на секторни
политики в резултат на сътрудничеството);
5. Прозрачност на управленските процеси и при предоставяне на публичните услуги;
6. Информационна политика (информационни кампании, комуникационни стратегии, други мерки за повишаване
информираността и способстващи за формирането на антикорупционна среда);
7. Мерки за повишаване на административния капацитет - институционално укрепване на контролните звена (обучение,
квалификация, въвеждане и прилагане на добри практики).
Изпълнението на мерките от Секторния антикорупционния план в енергетиката към 30.12.2017 г. е както следва:
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Наименование на мярката

Предприети действия за изпълнение на мярката/резултат

1. Мерки за усъвършенстване на нормативната уредба
(мерки за усъвършенстване на нормативната уредба, въз основа на която функционира и осъществява дейността си ведомството):
Министерство на енергетиката е извършило необходимите действия по изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ) в резултат на което, законодателния орган е приел
последователно изменения и допълнения на ЗЕ, както следва:
- обн., в ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от същата дата; обн., в ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.,
в сила от 06.03.2015 г.; обн., в ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.; доп., в обн.,
1.1. Изготвяне на проект на ЗИД ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 30.06.2015 г.; изм. и доп., обн., в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015
на Закона за енергетиката.
г., в сила от 24.07.2015 г.;
Срок: 30.11.2015 г. - доп., в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.; изм. и доп., бр. 47 от 21.06.2016 г., бр. 105 от
30.12.2016г.;
- доп., бр. 51 от 27.06.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.; доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от
01.01.2018 г.;
- изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.

1.2. Изготвяне на проект на Закон
за енергийната ефективност.
Срок: 30.05.2015 г.

Министерство на енергетиката е извършило необходимите действия по изменение и
допълнение на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) в резултат на което, законодателния
орган е приел ЗЕЕ - обн., в ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.;
- изм. и доп., ДВ бр. 105 от 30.12.2016 г.;
- доп., ДВ бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

1.3. Изготвяне на проект на ЗИД
на Закона за подземните богатства.
Срок: 30.07.2015 г.

Министерство на енергетиката е извършило необходимите действия по изменение и
допълнение на Закона за подземните богатства (ЗПБ) в резултат на което, законодателния орган
е приел последователно изменения и допълнения на ЗПБ, както следва:
- обн., в ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от същата дата;
- изм. и доп., обн., в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.;
- изм. и доп.ДВ бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.
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1.4. Изготвяне на Наредба за
условията и начина на изпълнение
на задълженията на производителите на електрическа енергия от
топло-електрическите централи с
комбинирано
производство
на
топлинна и електрическа енергия.
Срок: 20.08.2015 г.

Министерството на енергетиката изготви Наредба № Е-РД-16-301/30.06.2015 г. за условията
и начина на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа енергия от
топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия, която е обн., в ДВ, бр. 53 от 14.07.2015 г., в сила от 14.07.2015 г.

1.5. Изготвяне
на
промени
в
Наредбата
за
специфичните
изисквания
за
управление
на
минните отпадъци
Срок: 20.02.2016 г.

Министерството на енергетиката изготви Наредба за управление на минните отпадъци, която
е приета с ПМС № 1/07.01.2016 г. и е обн. в ДВ, бр. 5/19.01.2016 г.

1.6. Изготвяне
на
промени
в
Наредбата
за
Националния
геоложки фонд
Срок: 25.04.2016 г.

Министерството на енергетиката изготви предложение за изменение и допълнение на
Наредбата за Националния геоложки фонд.

1.7. Изготвяне на Наредбата за
изискванията за предотвратяване на
аварии при търсене, проучване и
добив на подземни богатства по чл.
2, ал. 1, т. 3 в континенталния
шелф
и
в
изключителната
икономическа зона на Р. България в
Черно море.
Срок: 20.02.2016 г.

Министерството на енергетиката изготви Наредба за изискванията за предотвратяване на
аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и
природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море, която е приета с ПМС № 366/21.12.2016 г., обн. ДВ,
бр. 103/27.12.2016 г.
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1.8. Изготвяне
на
промени
в
Наредбата
за
изменение
и
допълнение на Наредба № 16-334
от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването.
Срок:30.07.2015 г.

Министерството на енергетиката изготви Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването е изготвена и е обнародвана в ДВ. бр. 42 от
09.06.2015 г.

1.9. Изготвяне
на
Наредба
за
критериите, на които трябва да
отговарят всеобхватната оценка,
анализът на разходите и ползите, и
анализът
на
националния
потенциал
за
високоефективно
комбинирано производство по чл.
163 от Закона за енергетиката.
Срок:15.09.2015 г.

Министерството на енергетиката изготви Наредба № Е-РД-16-427 от 02.09.2015 г. за
критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и
ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство
на енергия, която е обн. в ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г.

1.10. Изготвяне на Наредба за реда
и
начина
за
набирането,
разходването,
отчитането
и
контрола на средствата на фонд
„Сигурност на електро-енергийната
система“.
Срок: 30.12.2015 г.

Министерството на енергетиката изготви Наредба за реда и начина за набирането,
разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“, приета с ПМС № 346 от 07.12.2015 г., обн. в ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.;
- изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 09.01.2018 г.

1.11. Изготвяне на Правила за
определяне
на
членовете
на
управителния
съвет
на
Фонд
„Сигурност на електро-енергийната
система“ (по чл. 36в, ал. 3 от ЗЕ).
Срок 30.12.2015 г.

Министерството на енергетиката изготви Правила за определяне на членовете на
управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Правилата са
утвърдени от министъра на енергетиката на основание чл. 36, ал. 2 от ЗЕ и са в сила от
24.07.2015 г.
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1.12. Изготвяне на Наредба за
методиките за определянето на
националната цел за енергийна
ефективност,
определянето
на
общата
кумулативна
цел,
въвеждането
на
схема
за
задължения
за
енергийни
спестявания и разпределянето на
индивидуалните цели за енергийни
спестявания между задължените
лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ.
Срок: 30.01.2016 г.

Министерството на енергетиката изготви Наредба за методиките за определянето на
националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел,
въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на
индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица, приета с ПМС №
240/15.09.2016 г., обн. в ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.

1.13. Изготвяне на Наредба за
допустимите
мерки
за
осъществяване
на
енергийни
спестявания
в
крайното
потребление,
начините
на
доказване
на
постигнатите
енергийни
спестявания,
изискванията към методиките за
тяхното оценяване и начините за
потвърждаването им.
Срок: 20.02.2016 г.

Министерството на енергетиката изготви Наредба № Е-РД-04-3/04.05.2016 г. за допустимите
мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на
доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното
оценяване и начините за потвърждаването им, обн. в ДВ, бр.38 от 20.05.2016 г., в сила от
20.05.2016 г.

1.14. Изготвяне на Наредба за
съдържанието,
структурата,
условията и редът за набиране и
предоставяне на информацията по
чл. 68, ал. 2 и 3 от ЗЕЕ.
Срок: 20.02.2016 г.

Министерството на енергетиката изготви Наредба № Е-РД-16-647/15.12.2015 г. за определяне
на съдържанието, структурата, условията и редът за набиране и предоставяне на информация,
обн. в ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 12.01.2016 г.
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1.16. Изготвяне на Наредба за
публично
оповестяване
и
оптимизиране на разходите на
търговските дружества с 50 и над 50
на сто държавно или общинско
участие в капитала (чл. 4, ал. 2, т.
22 от ЗЕ).
Срок: 20.05.2016 г.

1.17. Актуализиране Системата за
финансово управление и контрол.
Срок: 20.06.2016 г.

Министърът на енергетиката издаде Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. за публично
оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката,
която е обн. в ДВ, бр. 68 от 30 август 2016 г., в сила 30 август 2016 г.
Дружествата следва да оповестяват своите разходи, в срокове подробно разписани в
наредбата. На електронната страница на министерство се публикуват данни за: а) планираните и
извършените разходи за доставки, строителство и услуги; б) извършените разходи за персонал;
в) начислените и изплатени глоби, неустойки и лихви за забава. Наредбата предвижда и правила
за оптимизиране на разходите.
Министерството на енергетиката: Със Заповед № Е-РД-16-47/05.02.2016 г на министъра
на енергетиката е утвърдена актуализирана „Системата за финансово управление и контрол в
Министерството на енергетиката“.
Изпълнението на мярката в търговските дружества е както следва:
В „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ЕАД - Система за финансово управление и
контрол е актуализирана.
В
дружествата
от
структурата
на
холдинга
са
предприети
действия
за
изработване/актуализиране на СФУК, както следва:
- „Национална електрическа компания“ (НЕК) ЕАД - предприети са действия за
стриктно спазване на правилата в областта на финансовото управление и контрол в
дружеството;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - през 2016 г. е актуализирана „Системата за финансово
управление и контрол на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“. През 2017 г. продължава процеса на
подобряване на контролните практики и процедури. Контролните дейности са прилагани
ефективно и непрекъснато.
- „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - с решение по т. 12 от Протокол № 18/12.05.2016 г. на
Съвета на Директорите е утвърдена и приета актуализирана „Система за финансово управление
и контрол в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД;
- „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД - утвърдена е актуализирана
„Система за финансово управление и контрол“;
- „Булгаргаз" ЕАД - въведена е „Система за финансово управление и контрол“. Към
настоящият момент предстои интегриране на специализиран софтуер;
- „Булгартел“ ЕАД - с Протокол № 2-2016/18.02.2016 г. на Съвета на Директорите са
приети „Правила за финансово управление и контрол в дружеството“.
- „Булгартрансгаз" ЕАД - приета е финансова политика. Следи се стриктно за спазването
на правилата в областта на финансовото управление и контрол в дружеството;
- „Мини Марица изток" ЕАД - изготвена е и въведена в изпълнение „Система за
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финансово управление и контрол“. Същата е публикувана на корпоративния портал на
дружеството и е достъпна за всички работници и служители.
- Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) - „Системата за
финансово управление и контрол“ е актуализирана;
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД - поради малкия брой служители не е
предвидена СФУК. При необходимост тази дейност се осъществява от отдел „Счетоводен“.

1.18.Изготвяне и утвърждаване на
„Вътрешни правила за регистриране
и работа по сигналите за корупция
и/или конфликт на интереси и за
защита на лицата подали такива
сигнали“.
Срок: 30.02.2016 г.

Министерство на енергетиката: 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“.
- Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР): Със Заповед № РД-1430/20.03.2015 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“.
- БЕХ ЕАД - с Решение по т. І.3. от Протокол № 11-2016/01.03.2016 г. на Съвета на
директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД са утвърдени „Вътрешни правила за
регистриране и работа по сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на
лицата подали такива сигнали".
В дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази точка е извършено
следното:
- НЕК ЕАД - прилага се „Процедура за действия по сигнали за нередности в „НЕК” ЕАД" - №
00.НДЗ.ПР.02, утвърдена от изпълнителния директор, която е актуализирана и е обявена на
интернет страницата на дружеството;
- ЕСО ЕАД - изготвени са и утвърдени „Вътрешни правила за регистриране и работа по
сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на лицата подали такива
сигнали";
- „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - с решение по т. 7 от Протокол № 5/03.02.2016 г. на Съвета
на директорите на дружеството са приети „Вътрешни правила за регистриране и работа по
сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на лицата, подали такива
сигнали”;
- „Булгартел" ЕАД - с протокол № 2-2016/18.02.2016 г. на Съвета на Директорите на
„Булгартел“ ЕАД са приети „Вътрешни правила за регистриране и работа по сигналите за
злоупотреба с власт, корупция и/или конфликт на интереси и за защита на лицата, подали
сигнали на „Булгартел“ ЕАД“;
- „Булгаргаз" ЕАД - изготвени са и утвърдени „Вътрешни правила за регистриране и
работа по сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на лицата подали
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такива сигнали на „Булгаргаз“ ЕАД";
- „Булгартрансгаз" ЕАД - изготвени са и утвърдени „Вътрешни правила за регистриране и
работа по сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на лицата подали
такива сигнали". Също така във фоайето на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на
адрес – гр. София, ул. „Панчо Владигеров“ № 66 има монтирана и обозначена за целта пощенска
кутия с надпис: „Кутия за подаване на сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт
на интереси“. Създадена е възможност да се подават жалби (сигнали) и предложения през
официалната Интернет страница на дружеството на електронен адрес
anticorruption
@bulgartransgaz.bg.
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД - изготвени са и утвърдени от
изпълнителния директор „Вътрешни правила за регистриране и обработване на сигнали за
корупция, конфликт на интереси и/или злоупотреба със служебно положение и защита на лицата,
подаващи такива сигнали“;
- „Мини Марица изток" ЕАД - приет е „Правилник за работа със сигнали за корупция,
корупционни прояви и/или конфликт на интереси и защита на лицата подали такива“.
Сформирани са смесени комисии по клоновете на дружеството (Рудник „Трояново – 1”, Рудник
„Трояново – север”, Рудник „Трояново – 3” и Централна комисия в управлението на дружеството),
със задача: „Събиране, регистриране, разглеждане и проверка на постъпили сигнали за
корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси”. Правилникът е публикуван на
корпоративния портал на Дружеството и е достъпен за всички работници и служители.
- АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД - в процес на изготвяне са „Вътрешни правила за регистриране и
работа по сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на лицата подали
такива сигнали”. До момента на утвърждаването на тези правила „АЕЦ Козлодуй” ЕАД спазва
вътрешните правила на БЕХ ЕАД за регистриране и работа по сигнали за корупция.
- ДП РАО –изпълнява се Управленска инструкция „Разглеждане на жалби и сигнали от
заинтересовани страни“ – Приложение № 1, чрез която е регламентиран реда за регистриране и
разглеждане на подадените жалби и сигнали.
- „Минпроект“ ЕАД – с Протокол № 224 от 27.06.2017 г. Съвета на директорите на
дружеството е приел „Вътрешни правила за регистриране и работа по сигналите за корупция
и/или конфликт на интереси и за защита на лицата подали такива сигнали“. Със Заповед №
106/30.06.2017 г. на изпълнителния директор на дружеството е назначена е постоянна комисия
за регистрация и разглеждане на сигналите.
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1.19. Изготвяне и приемане на
Етичен кодекс за поведение на
служители в съответните търговски
дружества.
Срок: 20.04.2016 г.

Министерство на енергетиката: Със заповед № Е-РД-16-500/13.10.2015 г. на министъра
на енергетиката е утвърден Етичен кодекс за поведение на служителите в Министерство на
енергетиката. Етичният кодекс е обявен на Интернет страницата на министерството.
БЕХ ЕАД – приет е Етичен кодекс.
В дружествата от структурата на холдинга е извършено следното:
- НЕК ЕАД - с Протокол № 19 от 22.06.2010 г. на СД на дружеството е приет Етичен кодекс,
който определя нормите за поведение на работниците и служителите в компанията и има за цел
да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал. Етичният кодекс е
публикуван на Интранет страницата на компанията и е достъпен до всеки служител. Всички
новопостъпващи работници и служители, при сключване на трудовите им договори с НЕК ЕАД се
запознават с Етичния кодекс срещу подпис.
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - със заповед № АД-1888/10.08.2013 г. на изпълнителния директор,
считано от 15.07.2013 г. в Дружеството е въведен Етичен кодекс. С същият подробно са описани
морално - етични норми и правила, които допълват съществуващите вътрешни документи, и
подпомагат личната преценка и отговорност на работещите в атомната централа при изпълнение
на служебните им задължения. Етичният кодекс е задължителен за спазване и от служителите на
външни организации, работещи на площадката на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД;
- ЕСО ЕАД - изготвен е и приет Етичен кодекс;
- „Булгартел" ЕАД - изготвен е и приет Етичен кодекс;
- „Булгаргаз“ ЕАД - изготвен е и приет Етичен кодекс.
- „Булгартрансгаз" ЕАД - в резултат на продължаващото усилие за минимизиране и
превенция на корупционните практики в „Булгартрансгаз” ЕАД е изготвен и приет Етичен кодекс
за поведение на служителите в дружеството;
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД - изготвен е и утвърден Етичен кодекс
за поведение на служителите от дружеството;
- „Мини Марица изток" ЕАД - изготвен е и приет Етичен кодекс на работещите работници
и служители в дружеството. Сформирани са комисии от длъжностни лица за проверка на
допуснати нарушения на приетите норми и правила. Етичния кодекс е публикуван на
корпоративния портал в Дружеството и е достъпен за всеки работник и служител. Всички
работници и служители в „дружеството са запознати с Етичния кодекс срещу подпис.
- „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД-с Решение по т. 1 от Протокол № 16/13.04.2016 г. на Съвета
на директорите на дружеството е приет и въведен за изпълнение Етичен кодекс на служителите.
- „Булгартел“ ЕАД-с Протокол № 9-2012/11.07.2012 г. на Съвета на Директорите на
дружеството е приет Кодекс на поведение (Етичен кодекс);
- ДП РАО - приета е и утвърдена Декларация на работещите в предприятието за поведение
и професионална етика. При назначаването си работниците и служителите в предприятието
подписват споразумение за етичност и конфиденциалност. Разработен е Етичен кодекс, който е
изпратен за съгласуване със синдикалните организации в предприятието.
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1.20. Изготвяне на „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“.
Срок 20.11.2015 г.

Министерство на енергетиката: Със Заповед № Е-РД-16-378/04.08.2015 г. на министъра на
енергетиката са утвърдени „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“. Вътрешните правила се
отнасят и за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра - Агенцията за устойчиво
енергийно развитие (АУЕР).

1.21. Изготвяне на „Методиката за
оценка на корупционния риск в
Министерството на енергетиката“.
Срок 20.12.2015 г.

Министерство на енергетиката: Със заповед № РД-Е-16-319/08.07.2015 г. на министъра на
енергетиката е утвърдена „Методика за оценка на корупционния риск в Министерство на
енергетиката. Методиката е обявена на Интернет страницата на министерството в раздел „Връзки
с Инспектората“.
На основание Заповед № Е-РД-16-309/28.03.2017 г. на министъра на енергетиката,
Инспектората към Министерството на енергетиката, извърши планова административна проверка
за оценка на корупционния риск в специализирана дирекция „Природни ресурси, концесии и
контрол“ за периода от 28.03.2017 г. до 30.05.2017 г.

1.22. Изготвяне и утвърждаване на
„Вътрешни правила за възлагане на
обществени
поръчки
в
Министерството на енергетиката“.
Срок 20.11.2015 г.

Министерство на енергетиката: Със Заповед № Е-РД-16-73/26.02.2016 г. на министъра на
енергетиката са утвърдени „Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на
обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки
в Министерство на енергетиката“.
Със заповед на министъра на енергетиката е назначена работна група със задача да
актуализира Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки,
провеждани в Министерство на енергетиката.
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1.23.
При
идентифицирани
съществени рискове и слабости във
вътрешноведомствената нормативна
уредба
с
антикорупционна
насоченост,
служителите
от
Инспектората
и
звената
за
„Вътрешен одит" да дават конкретни
препоръки за актуализиране на
вътрешните
правила
и/или
заповеди.
Срок: постоянен.

Министерство на енергетиката – Инспектората и дирекция „Вътрешен одит“ към
министерството
при
извършването
на
проверки/одитни
ангажименти
и
установяване/идентифициране на съществени рискове и слабости във вътрешноведомствената
нормативна уредба с антикорупционна насоченост, в докладите си до министъра дават конкретни
препоръки за актуализиране на вътрешните правила и/или заповедите.
През първото шестмесечие 2017 г. от министъра на енергетиката са утвърдени 7 бр.
препоръки
в
докладите
на
Инспектората,
които
имат
за
цел
подобряване
на
вътрешноведомствената нормативна уредба с антикорупционна насоченост. В извършените от
дирекция „Вътрешен одит“ одитни ангажименти през първото шестмесечие на 2017 г. не са
идентифицирани рискове и слабости във вътрешноведомствената нормативна с антикорупционна
насоченост.
БЕХ ЕАД - при установяване на рискове и слабости във вътрешните правила, служителите от
отдел „Вътрешен одит“ дават конкретни препоръки за актуализиране на същите.
В дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази точка е извършено
следното:
- НЕК ЕАД - всяка проверка, извършена от отдел „Вътрешен одит и контрол", при която са
констатирани рискове и слабости по отношение на вътрешните правила и/или заповеди се дават
конкретни препоръки за актуализиране;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД – през 2015 г. са извършени промени в организационноуправленската структура на дружеството, като е създадено ново структурно звено – сектор
„Превенция и противодействие на корупцията“, също така съществува звено „Вътрешноведомствен контрол“, което да осъществява превантивен, текущ и последващ контрол.
Въз основа на заповед № АД-3998/12.12.2016, на основание чл. 30, ал. 3 от устава на
дружеството и в изпълнение на Решения от Протокол № 64/15.08.2016 г. на Съвета на
директорите, Протокол № 83-2016/08.12.2016 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД и
Протокол № 68/05.12.2016 г. на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за въвеждане в
действие на изменение № 2 и изменение № 3 на длъжностното щатно разписание на АЕЦ
„Козлодуй“ ЕАД за 2016 г. е създадено ново структурно звено - отдел „Вътрешен одит и
превенция на корупцията”, който е на пряко подчинение на Изпълнителния директор;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - издадена е заповед, която регламентира задълженията и
отговорностите на служителите от Звено „Вътрешен одит" при идентифициране на съществени
рискове и слабости, във връзка с актуализиране на Вътрешни правила. Всяка проверка,
извършена от отдел „Вътрешен одит “ в Дружеството, при която са констатирани рискове и
слабости по отношение на вътрешно нормативните актове (заповеди, правила, инструкции,
наредби и др.) се дават конкретни препоръки за актуализирането им.
- ЕСО ЕАД - разработен е софтуер за управление на риска, който ще осигурява
възможността на ръководителите и служителите на определени структурни единици и
териториални поделения да описват рисковете, които са идентифицирали в рамките на работния
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процес.
- „Булгаргаз“ ЕАД - вътрешните одитори при осъществяване на дейността си за даване на
увереност и консултиране, докладват директно на изпълнителния директор за необходимостта от
актуализиране на Вътрешните правила с антикорупционна насоченост.
- „Булгартрансгаз" ЕАД - вътрешният одитор на дружеството извършва планови и извън
планови одитни проверки. В случай, че са констатирани рискове и слабости по отношение на
вътрешните правила и/или заповеди се дават конкретни препоръки за предприемане на
действия.
- „Мини Марица изток" ЕАД - за всяка проверка, извършена от отдел „Вътрешен одит “ в
дружеството, при която са констатирани рискове и слабости по отношение на вътрешно
нормативните актове (заповеди, правила, инструкции, наредби и др.) се дават конкретни
препоръки за актуализирането им;
- ДП РАО - след проведен одит от Сметна палата и в изпълнение на препоръки са
актуализирани одитни пътеки по регламентиране на контролна процедура, осигуряваща
разходването на приходите от продажби на движими вещи след получено разрешение на УС на
фонд РАО, като част от Системата за финансово управление и контрол в ДП РАО.

2.

Мерки за структурни промени и преобразования в насока намаляване на корупционния риск и превенция:

2.1. Изготвяне на проект на ПМС
за приемане на нов Устройствен
правилник на Министерство на
енергетиката.
Срок 20.12.2015 г.

2.2. Изготвяне на проект на ПМС
за изменение и допълнение на
Устройствения
правилник
на
Агенцията за устойчиво енергийно
развитие (АУЕР).
Срок: 30.06.2015 г.

Устройствения правилник на Министерството на енергетиката е приет с ПМС № 360/12.12.2015 г.
и е обнародван в ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г.

Устройствения правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), към
Министерство на енергетиката е обнародван в ДВ, бр. 37 от 22.05.2015 г., в сила от 22.05.2015 г.
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3.

Мерки за превенция на корупцията и намаляване на корупционния риск
(регулаторни, административни, контролни и други):

3.1. Извършване
на
планови
проверки
за
изпълнението
изискванията на чл. 12 - 16 от
ЗПУКИ на задължените лица по чл.
3 от същия закон.
Срок: ежегодно

Министерство на енергетиката: На основание заповед № Е-РД-16-292/23.06.2015 г. на
министъра на енергетиката, Инспектората извърши планова проверка за изпълнението на
изискванията на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) от
лицата заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 3, т. 17, 22, 23, 24 и 25 от ЗПУКИ, чийто
орган по назначаването е министъра на енергетиката. При проверката е констатирано, че:
Всички лица заемащи публична длъжност и задължени по смисъла на чл. 3, т. 22, 23, 24 и 25
от ЗПУКИ, чийто орган по назначаването/избора е министъра на енергетиката, са подали
декларации по чл. 12 от ЗПУКИ в изискуемите от закона срокове. При проверката не са
установена несъвместимост с положението което заемат лицата, което съгласно Конституцията
или специален закон е несъвместима с неговото положение. Тринадесет служители на
министерството са подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ, без да са задължени лица по чл. 3 от
същия закон. Осем служителите на министерството в декларацията си по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ са
декларирали, участие в търговски дружества и/или частен интерес към дейността на свързани с
тях лица, по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗПУКИ. Декларираните от тях
обстоятелства сами по себе си непредставляват конфликт на интереси. В своята дейност тези
служители следва да се съобразят с тях и в случай на необходимост да изпълнят условията на чл.
8 и чл. 19 от ЗПУКИ. Утвърдена е препоръка: „Инспектората на Министерство на енергетиката да
информира преките и непосредствени ръководители на служителите от министерството, които са
заявили участие в търговски дружества и/или частен интерес към дейността на свързани с тях
лица, по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗПУКИ, с цел предприемане на
действия за недопускане възникването на предпоставки за конфликт на интереси“, която е
изпълнена.
В изпълнение на чл. 14, т. 12 и т. 13 от Устройствения правилник на Министерството на
енергетиката, приет с ПМС № 360 от 12.12.2015 г., обн., в ДВ, бр. № 100 от 18.12.2015 г., в сила
от 18.12.2015 г., Инспектората на министерството води и поддържа следните регистри:
- „Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на служителите в
министерството и в администрацията, ръководителят на която е второстепенен разпоредител с
бюджет към министъра, пряко назначаван от него“;
- „Регистъра на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на органите на управление и
контрол и на ликвидаторите на търговските дружества“.
През 2016 г. и 2017 г. всички новоназначени лица - задължени по чл. 3 от ЗПУКИ и чл. 19
от Закона за администрацията от Министерство на енергетиката, ръководителят на АУЕР,
органите на управление и контрол и ликвидаторите на търговските дружества, както и на
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членовете на други колегиални органи, създадени със закон са подали изискуемите декларации
по чл. 12 от ЗПУКИ. От Инспектората през 2016 г. са обработени общо 30 бр. декларации по чл.
12 от ЗПУКИ от които: 23 - служители и 7 - лица от органите на управление и контрол и на
ликвидаторите на търговските дружества. През 2017 г. са обработени общо 42 бр. декларации по
чл. 12 от ЗПУКИ (35 бр. декларации са подадени от служители на министерството, като 11 от тях
са по чл. 12, т. 3; 7 бр. декларации са подадени от лица - органите на управление и контрол и
ликвидаторите на търговските дружества). Всички декларации са регистрирани в регистрите. При
спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, декларациите са обявени на
Интернет страницата на министерството в раздел „Връзки с Инспектората“, в рубрики:
„Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ по отношение на задължените по чл. 3, т. 22 и т. 23 от закона по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските
дружества“ и „Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ по отношение на задължените по чл. 3, т. 24 и т.
25 от закона - служители в МЕ и ръководителя на АУЕР“, с което са изпълнени изискванията на
чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ.

3.2. На интернет страниците на
търговските
дружества
да
се
публикува
електронен
адрес
(e-mail) за подаване на сигнали за
корупция,
корупционни
прояви
и/или конфликт на интереси.
Срок: 20.02.2016 г.

През 2015 г. и 2016 г. в министерството и търговските дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала не са постъпвали сигнали за конфликт на интереси. През 2017 г. е
постъпил един сигнал, който е препратен по компетентност на КПУКИ. Видно от Решение на
КПУКИ № РС-107-17-050 от 19.09.2017 г., Комисията не е установила нарушение на чл. 21, ал. 1
от ЗПУКИ по отношение на лицето, заемащо публична длъжност и е прекратила производството
по сигнала, в останалата му част.
Министерство на енергетиката: На Интернет страницата на министерството в раздел
„Антикорупция“ е обявен е-mail:e-energy@me.government.bg за подаване на сигнали за
корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.
БЕХ ЕАД - на интернет страницата на БЕХ ЕАД е публикуван електронен адрес за подаване
на сигнали за корупция или корупционни прояви- signali@bgenh.bg.
В дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази точка е извършено
следното:
- НЕК ЕАД - на интернет страницата на НЕК ЕАД е обособена секция „Сигнали и
предложения" и е публикуван електронен адрес за подаване на сигнали за корупция,
корупционни прояви и/или конфликти - signali@nek.bg; В допълнение на електронната страница
на дружеството е публикувано съобщение: „Ако имате информация за конкретни корупционни
прояви и/или нарушения извършени от служител/и на НЕК ЕАД, може да подадете сигнал по
някой от следните начини: e-mail: signalikorupcia@nek.bg; e-mail на изпълнителния директор:
piliev@nek.bg; горещата телефонна линия: +359 2 926 3702; факс: +359 2 926 3597; чрез
деловодството на дружеството или по пощата“;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - създаден и публикуван на интернет страницата на дружеството с
адрес за подаване на сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси –
e-mail:signal@npp.bg;
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- „Булгартел" ЕАД - на интернет страницата на дружеството http://bulgartel.bg/page/17 е
публикуван електронен адрес за подаване на сигнали за корупция, корупционни прояви и/или
конфликт на интереси;
- „Булгаргаз" ЕАД - на интернет сайта на дружеството е публикуван електронен адрес:
signal@bulgargaz.bg в секция „Контакти“, „Сигнали за корупция“;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - на интернет страницата на дружеството е публикуван ел. адрес:
anticorruption@bulgartranzgaz.bg за подаване сигнали за корупция, корупционни прояви и/или
конфликт на интереси;
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД - на интернет страницата на
дружеството е публикуван ел. адрес kkonstantinov@ibex.bg за подаване на сигнали за корупция,
корупционни прояви и/или конфликт на интереси -;
- „Мини Марица изток" ЕАД - на интернет страницата на дружеството е обявена „Рубрика
Сигнал за корупция“ където е дадена възможност по електронен път да се изпращат сигнали, в
това число и за корупция.
- „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - на официалния сайт на дружеството е обособен раздел
„Сигнали за корупция“ където е дадена възможност по електронен път да се изпращат сигнали за
корупция. Наличен е линк „Изпрати сигнал за корупция“ със съответните указания за подаване
на сигнала;
- АУЕР – на интернет страницата на агенцията е създадена възможност за подаване на
сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и в раздел
„Антикорупция“ е обявен e-mail:anticorruption@seea.government.bg за подаване на такива
сигнали;
- ДП РАО - на електронната Интернет страницата на дружеството е посочен електронен
адрес (Е-mail: info@dprao.bg), за връзка с ръководството на предприятието по всякакви въпроси,
включително за подаване на жалби и сигнали.

3.3. В административните сгради на
търговските дружества да бъдат
поставени обозначени кутии за
подаване на сигнали за корупция,
корупционни
прояви
и/или
конфликт на интереси.
Срок: 20.02.2016 г.

БЕХ ЕАД - на входа на дружеството на адрес гр. София, ул. „Веслец“ № 16 е поставена
обозначена „Кутия за подаване на сигнали“.
В дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази точка е извършено
следното:
- НЕК ЕАД - на главния вход на сградата на ЦУ на НЕК ЕАД, намираща се в гр. София, ул.
„Веслец“ № 5 е поставена и обозначена за целта пощенска кутия с надпис: „Сигнали и
предложения".
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - в административната сграда на партерния етаж е поставена
обозначена кутия за подаване на „Сигнали за корупция“;
- „ТЕЦ Марица Изток 2“ - на територията на дружеството са поставени три кутии за
подаване на сигнали – в административната сграда на централата, на входа на дирекция
„Ремонти“ и пред главния портал на дружеството;
- ЕСО ЕАД има специално поставена пощенска кутия за подаване на сигнали, намираща се
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във фоайето на сградата;
- „Булгартел" ЕАД - в административната сграда на ул. „Тинтява“ № 13Б, ет. 3 е поставена
кутия за подаване на „Сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси“;
- „Булгаргаз" ЕАД - в административната сграда е поставена специална пощенска кутия за
„Сигнали за корупция“;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - във фоайето на ЦУ на дружеството на адрес – гр. София, ул.
„Панчо Владигеров“ № 66 има монтирана и обозначена за целта пощенска кутия с надпис: „Кутия
за подаване на сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси“, както и
кутия с надпис: „Сигнали и предложения“;
- „Мини Марица изток" ЕАД - в административните сгради на „Мини Марица Изток” ЕАД –
управление и клоновете (Рудник „Трояново – 1”, Рудник „Трояново – север”, Рудник „Трояново –
3”) са поставени обозначени пощенски кутии за подаване на „Сигнали за корупция, корупционни
прояви и/или конфликт на интереси“;
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД - в административната сградата на
дружеството има поставена обозначена кутия за подаване на „Сигнали за корупция, корупционни
прояви и/или конфликт на интереси“;
- АУЕР – в сградата на агенцията е поставена обозначена пощенска кутия за подаване на
„Сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси“.

3.4.
Посочване
на
„Гореща
телефонна линия“ за постъпване на
информация
за
сигнали
за
корупция.
Срок: 30.04.2016 г.

Министерство на енергетиката: На Интернет сайта на Министерството на енергетиката в
раздел „Антикорупция и сигнали“, подраздел „Връзка с Инспектората“ е обявен тел. № 02 9263
138, чрез който в работно време граждани и юридически лица могат да подадат сигнали,
съдържащи твърдения за корупция и/или корупционни прояви, извършени от служители на
Министерството и АУЕР. Във Вътрешните правила за дейността на Инспектората е посочен реда
за работа при постъпване на такива сигнали.
- НЕК ЕАД - на интернет страницата на дружеството е публикувана „Гореща телефонна
линия“ тел. +359 2 9263702 за постъпване на информация за сигнали за корупция. В допълнение
на сайта може да бъде намерена и факс линия +359 29263597, на която могат да бъдат получени
сигнали в писмен вид;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - разкрита е „Гореща телефонна линия“ за постъпване на
информация за сигнали за корупция, като информацията е публикувана на интернет и интранет
страниците на дружеството – тел. номер 0973/76262;
- „Мини Марица Изток“ ЕАД - на официалния сайт на дружеството е публикувана „Гореща
телефонна линия”, на тел. 0417/83322, на която могат денонощно да се подават сигнали за
корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси. Обажданията се записват от
телефонен секретар, който се прослушва от комисия;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - на официалния сайт дружеството е обособен раздел
„Сигнали за корупция“, в който е публикувана „Гореща телефонна линия“ с номер 042/66 2939,
на който могат денонощно да се подават сигнали за корупция и/или конфликт на интереси за
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служители на централата. Всеки сигнал е записван посредством телефонен секретар и
прослушван от определено от ръководството лице;
- „Булгартел" ЕАД - на сайта на дружеството е посочена „Гореща телефонна линия“ за
постъпване на сигнали за корупция - тел:+359 2 8194040;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - на интернет страницата на дружеството (www.bulgartransgaz.bg)
е публикувана „Гореща телефонна линия“ за постъпване на информация за сигнали за корупция
с тел. номер 02/939 63 00;
- „Булгаргаз" ЕАД - организирана е „Гореща телефонна линия” чрез факс: +359 2 9250
394, публикуван на интернет сайта на дружеството в Раздел „Контакти“, секция „Сигнали за
корупция.
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД - организирана е „Гореща телефонна
линия” +359 2 902 0120. В раздел „Антикорупция“, където е поместен и номера на горещата тел.
Линия е обявено следното съобщение: „Съгласно определението, съдържащо се в чл. 2 от
Гражданска конвенция за корупцията, корупция е „искането, предлагането, даването или
приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или
обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или
поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването
на такава".

3.5. В годишните планове за
дейността си, структурните звена на
МЕ да планират мероприятия за
изпълнението на приоритетите и
мерките, посочени в Секторния
антикорупционен
план
в
енергетиката и годишните планове
за изпълнение на мерките по
Националната
стратегия
за
превенция и противодействие на
корупцията в Р. България 2015 –
2020 г.
Срок: ежегодно

В годишните планове за дейността си, структурните звена на Министерство на енергетиката
се планират мероприятия за изпълнението на приоритетите и мерките, посочени в „Секторния
антикорупционен план в енергетиката“.
Във всички вътрешни правила за дейността на структурните звена в Министерство на
енергетиката в раздел „Процедури за ограничаване на корупционния риск“ са заложени мерки с
антикорупционна насоченост.
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3.6. Извършване на мониторинг и
анализ на нормативната база и
действащите вътрешни актове на
„БЕХ“
ЕАД
по
корпоративното
управление
на
търговските
дружества от групата на холдинга,
за предотвратяване на корупционни
практики на дейностите с повишен
риск.
Срок: Ежегодно

Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ е изискала нормативната база и
действащите вътрешни актове на БЕХ ЕАД и е извършен анализ за предотвратяване на
корупционни практики на дейностите с повишен риск.

3.7. Проверка на действащите
вътрешни актове и извършваната
дейност по изясняване на сигнали
за
корупция
и
жалби
за
закононарушения срещу служители
в структурата
на
холдинга
–
процедури, резултати и предприети
действия от извършените проверки.
Срок: Ежегодно

Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ изисква информация от БЕХ ЕАД и
извърши анализ на постъпилите сигнали за корупция срещу служителите на холдинга и
извършените проверки по тях.

3.8. Осъществяване на контрол и
анализиране
на
управленските
решения
на
„БЕХ“
ЕАД
за
недопускане
на
корупционни
прояви и некоректно изпълнение на
задължения при управление на
дружеството.
Срок: Ежегодно

Резултатите от осъществяването на контрол и анализ на управленските решения на БЕХ ЕАД
за недопускане на корупционни прояви и некоректно изпълнение на задължения при управление
на дружеството, се отчитат от дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ в края на
календарната година.

3.9. Да продължи използването на
системата MMS (Market Management
System),
разработена
в
съответствие
с
правилата
за
търговия с електрически енергия,
прилагана за разпределяне на
преносните способности.
Срок: постоянен

В ЕСО ЕАД са въведени и се използват електронни платформи и електронни публични
регистри- система MMS (Market Management System), Електронна платформа за провеждане
на търгове за преносна способност – ЕСАМТ.
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3.10. Въвеждане на уеб базираната
електронна
платформа
за
провеждането
на
електронни
търгове, която да осигурява бърз и
пряк достъп в реално време на
търговците, участници в онлайн
търговете. Ограничаване достъп до
информация на администраторите
на електронните търгове.
Срок: м. август 2016 г.

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази точка е
извършено следното:
- НЕК ЕАД - на интернет страницата на дружеството в раздел „Търгове", подраздел „Онлайн
търгове" е създадена уеб базирана електронна платформа за регистрация и участие в
онлайн търгове. За закупуване на електрическа енергия от НЕК ЕАД е необходимо да се
достъпи следния адрес: https://tratlc.nek.ba. При подаване на оферта за участие в търг
информацията се съхранява в системата, като тя става достъпна за организатора едва след
приключване на тръжната сесия. По този начин се гарантира ограничаване достъпа до
информация от администраторите на електронния търг, респективно се гарантира прозрачността
на системата;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - въведена е уеб базирана електронна платформа за
провеждането на електронни търгове за продажба на електроенергия в АЕЦ
„Козлодуй“ ЕАД. Същата е внедрена и се използва ефективно считано от м. юни 2015 г.
Достъпът до информацията е регламентиран съобразно с действащите правила за
информационна сигурност;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - от 20.01.2015 г е въведена и се поддържа уеб
базирана електронна платформа за провеждането на електронни търгове за продажба
на електрическа енергия. Платформата осигурява бърз и пряк достъп в реално време на
търговците, участници в онлайн търговете, като ограничава достъпа до информацията само на
администраторите на електронните търгове. Алгоритъмът на работа на платформата гарантира
максимална прозрачност, пълна равнопоставеност и липса на субективна намеса в класиранията,
което от своя страна е гаранция за недискриминация спрямо търговски участник;
- ЕСО ЕАД - въведена е системата MMS, разработена в съответствие с правилата за
търговия с електрическа енергия, както и Електронна платформа за провеждане на
търгове за преносна способност – ЕСАМТ;
- „Булгаргаз“ ЕАД - в дружеството има изградена уеб базирана „Зона за клиента“, която
осигурява работата с клиентите на дружеството. Към настоящият момент Дружеството разработва
процедура за продажба на природен газ по свободно договорени цени (нерегулирани цени).
Условията, редът и начините на провеждането ще бъдат публикувани на интернет страницата на
дружеството. На втори етап ще бъде оценено (през призмата на принципа „разходи-ползи“ и
„ограничаване достъпа до информация на администраторите“) целесъобразността на програмното
(хардуерно и софтуерно) осигуряване на „уеб базирана електронна платформа за провеждането
на електронни търгове“. Дружеството при необходимост има възможност в разумни срокове да
реализира „онлайн търгове“;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - сключен е договор за ползване и е въведена в експлоатация
Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP), която се използва за
резервиране капацитет на входните и изходните точки на междусистемно свързване (IP-s) със
съседните оператори от страните членки на ЕС, както и на други важни точки от газопреносните
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мрежи. Въвеждането на платформата е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №
984/2013 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на
капацитет в газопреносни системи, и позволява на мрежовите ползватели да участват в онлайн
процедури по разпределение и резервиране на годишни, тримесечни, месечни и дневни
капацитетни продукти, съобразно процедурите ascending clock и uniform price. Процедурите се
прилагат за групиран и негрупиран (bundled и unbundled), твърд (firm) и прекъсваем
(interruptible) капацитет. Платформата поддържа и обработва данни за регистрираните
ползватели на газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД. За регистрация и участие в
онлайн процедури за разпределение на капацитет е необходимо да се достъпи следния адрес:
https://rbp.eu/ Платформата функционира като система за договаряне по електронен път. На
всеки етап от процеса (от обявяване на тръжна процедура до сключване на договор)
платформата предоставя на участника в процедурата и на „Булгартрансгаз“ ЕАД електронно
подписани документи, ангажиращи правно страните. По този начин се гарантира ограничаване
достъпа до процедурите и начина на разпределение на капацитетите, и минимизира
администриране на процеса от страна на оператора, респективно се гарантира прозрачност на
процеса и управление на капацитетите за пренос;
- „Булгартел“ ЕАД - не е въведена уеб базирана електронна платформа за провеждане на
електронни търгове. Дружеството е малка компания и броят на търговете, които провежда е
много малък и не е рентабилно въвеждането на такава платформа.
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД - за осъществяване на лицензиционата
си дейност дружеството ползва услугите на Nord Pool Spot, чиято търговска платформа
отговаря на всички европейски изисквания за борсова платформа за СПОТ търговия с
електрическа енергия. Администраторите на търговските сесии на местно ниво нямат достъп
до алгоритъма, който изчислява равновесните цени и количества. Този алгоритъм е собственост
на консорциум от европейски борсови оператори, включително Nord Pool Spot и се оперира на
ротационен принцип от членовете на консорциума. Съответно няма възможност за манипулация
на търговете от страна на служители на БНЕБ ЕАД.
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3.11. Създаване на условия за
успешно
функциониране
на
„Българска независима енергийна
борса" ЕАД, с което да се гарантира
ефективен
борсов
пазар,
равнопоставеност
на
пазарните
участници,
недискриминация
и
прозрачен
при
търговията
с
електрическа енергия.
Срок: м Януари 2016 г.

3.12.
Ротация
на
вътрешните
одитори
при
извършване
на
одитните
ангажименти
в
одитируемите
единици,
с
цел
недопускане на взаимна обвързаност и възможност за прилагане на
корупционни практики.
Срок: постоянен.

На 19-ти януари 2016 г. „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира реална
работа по лицензионната си дейност - организиране на борсов пазар за електрическа енергия.

Министерство на енергетиката: Дирекция „Вътрешен одит“ на министерството извършва
ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажименти в одитируемите
единици, с цел недопускане на взаимна обвързаност и възможност за прилагане на корупционни
практики.
БЕХ ЕАД – структуриран е отдел „Вътрешен одит“ на пряко подчинение на ИД на БЕХ ЕАД.
При възлагане на одитни ангажименти вътрешните одитори се избират на принципа на ротация, с
цел недопускане на взаимна обвързаност и възможност за прилагане на корупционни практики.
В дружествата от структурата на БЕХ ЕАД по изпълнението на тази точка е извършено
следното:
- НЕК ЕАД - с цел недопускане на взаимна обвързаност и възможност за прилагане на
корупционни практики се спазва принципа за ротация на вътрешните одитори при извършване на
одитните ангажименти в одитируемите единици;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - в изпълнение на тази мярка е издадена заповед, която
регламентира принципа при избор на вътрешните одитори. С цел недопускане на взаимна
обвързаност и избягване на корупционни практики се спазва и принципа за ротация на
вътрешните одитори при извършване на одитните ангажименти в одитируемите единици;
- „Мини Марица изток" ЕАД - извършва се годишна ротация на вътрешните одитори при
изпълнение на плануваните одитни ангажименти;
- АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД - създаден е отдел „Вътрешен одит и превенция на корупцията“.
Ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажименти в одитируемите
единици, с цел недопускане на взаимна обвързаност и възможност за прилагане на корупционни
практики.
- „Булгаргаз” ЕАД - има изградено звено за вътрешен одит, което към настоящият момент
се състои от един служител, поради което не може да бъде осъществена ротация;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - в дружеството се извършват съвместни проверки от Вътрешния
одит и експерти от ресорните управления и Експлоатационни райони и ПГХ. Всички одитни
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3.13.
При
идентифициране
на
индикатори за измама и рискове от
измами одитните звена да изготвят
доклад
до
министъра
на
енергетиката/изпълнителния
директор
с
предложение
за
предприемане
на
мерки
и
уведомяване
на
компетентните
органи.
Срок: постоянен.

ангажименти на Вътрешния одит се санкционират, документират, а резултатите се докладват на
Изпълнителния директор на дружеството при спазване принципите за независимост, обективност
и недопускане конфликт на интереси. Извършва се предварителен, текущ и последваш контрол в
съответствие със Стратегия за управление на риска, дейността на Експертния техникоикономически съвет и Специализираната служба за идентифициране клиенти, контрол и
предотвратяване изпиране на пари и финансиране на тероризма към Изпълнителния директор.
Извършват се проверки и мониторинг от външни независими одитори, Управителния и Надзорния
съвет на дружеството, „Български енергиен холдинг” ЕАД, Министерство на енергетиката,
Министерски съвет, Министерство на финансите, Агенция за държавна финансова инспекция,
Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, Агенция за обществени поръчки, Комисия
за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност”, Прокуратура на Р България, Комисия за енергийно и водно регулиране,
Европейската комисия, Сметната палата на ЕС.
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД - към настоящия момент БНЕБ не
отговаря на критериите за изграждане на звено „Вътрешен одит“, съгласно Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
Министерство на енергетиката: В дирекция „Вътрешен одит“ в министерството е въведена
практика при идентифициране на индикатори за измама и рискове от измами да се изготвя
доклад до министъра на енергетиката с конкретни предложения за предприемане на мерки и
уведомяване на компетентните органи.
БЕХ ЕАД - при идентифициране на индикатори за измама и рискове от измами отдел
„Вътрешен одит” информира изпълнителния директор и Одитния комитет на дружеството и дава
предложения за предприемане на мерки и уведомяване на компетентните органи.
В дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е извършено
следното:
- НЕК ЕАД - при идентифициране на индикатори за измама и рискове от измами,
вътрешните одитори изготвят доклад до изпълнителния директор на дружеството, с който
сигнализират за направени констатации и дават предложения за предприемане на мерки;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - при идентифициране на индикатори за измама и рискове от
измами одитните звена изготвят своевременно доклад до изпълнителния директор на
дружеството с предложение за предприемане на коригиращи мерки и уведомяване на
компетентните органи;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - в изпълнение на посочената мярка е издадена заповед,
която регламентира задълженията и реда за докладване на служителите от Звено „Вътрешен
одит“ при идентифициране на индикатори за измама и рискове от измами. При идентифициране
на индикатори за измама и рискове от измами вътрешните одитори изготвят доклад до
Изпълнителния директор на дружеството, с който сигнализират за направени констатации и
дават предложения за предприемане на мерки;
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3.14. Дейността по вътрешен одит
да се осъществява в съответствие с
утвърдения
през
2006
г.
от
министъра на финансите Етичен
кодекс на вътрешните одитори, в
който
подробно
са
разписани
принципите
и
правилата
за
поведение, към които следва да се
придържат вътрешните одитори.
Срок: постоянен.

- ЕСО ЕАД - в утвърдения „Статут на отдел Вътрешен одит и контрол" е разписана
отговорност на вътрешните одитори за уведомяване на изпълнителния директор за
идентифицирани индикатори за измама и даване на предложения за предприемане на мерки и
уведомяване на компетентните органи;
- „Булгаргаз” ЕАД - вътрешният одит изготвя доклад до изпълнителния директор при
идентифициране на индикатори за измами и рискове за измами, с който сигнализира за
направените констатации и дава предложения за предприемане на мерки;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - при идентифициране на индикатори за измама и рискове от
измами вътрешния одит изготвя доклади до Изпълнителния директор на дружеството, в който
идентифицира индикаторите и дава конкретни препоръки за предприемане на мерки за
предотвратяване на измами и минимизиране последствията от тях;
- „Мини Марица изток" ЕАД - при идентифициране на индикатори за измама и рискове от
измами вътрешните одитори изготвят доклад до Изпълнителния директор на дружеството, с който
сигнализират за направени констатации и дават предложения за предприемане на мерки;
- БНБЕ ЕАД - към настоящия момент борсата няма задължения за изграждане на звено
„Вътрешен одит“, поради което при идентифициране на индикатори за измама и рискове от
измами, съответните служители от дружеството изготвят доклад до изпълнителния директор с
предложение за приемане на мерки и уведомяване на компетентните органи.
Министерство на енергетиката: Дейността по вътрешен одит в МЕ се осъществява в
съответствие с утвърдения през 2006 г. от министъра на финансите „Етичен кодекс на
вътрешните одитори“.
БЕХ ЕАД – дейността по вътрешен одит в БЕХ ЕАД се осъществява в съответствие с
утвърдения през 2006 г. от министъра на финансите Етичен кодекс на вътрешните одитори.
В дружествата от структурата на холдинга по тази мярка е извършено следното:
- НЕК ЕАД - дейността по вътрешен одит в НЕК ЕАД се осъществява в съответствие с
утвърдения през 2006 г. от министъра на финансите Етичен кодекс на вътрешните одитори.
Служители в отдел „Вътрешен одит и контрол“ са подписали декларации за спазване на Етичен
кодекс на вътрешните одитори;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - дейността на отдел „Вътрешен одит и превенция на корупцията“
се осъществява в съответствие със: Закона за вътрешния одит в публичния сектор; Етичен кодекс
на вътрешните одитори; Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен
одит. Националната стратегия и план за изпълнение на мерките по превенция и противодействие
на корупцията. Секторен антикорупционен план в енергетиката;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - дейността по вътрешен одит се осъществява в съответствие
с утвърдения през 2006 г. от министъра на финансите Етичен кодекс на вътрешните одитори и
издадена Заповед № 2300/20.11.2015 г на изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД, която задължава служителите от Звено „Вътрешен одит“ да спазват утвърдения Етичен
кодекс на вътрешните одитори.
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- ЕСО ЕАД - отдел „Вътрешен одит и контрол" извършва дейността си в съответствие с
Етичен кодекс на вътрешните одитори;
- „Булгаргаз” ЕАД - дейността на вътрешния одит се осъществява в съответствие с
действащото законодателство, включително с утвърдения от министъра на финансите „Етичен
кодекс на вътрешните одитори”.
- в „Булгартрансгаз“ ЕАД - дейността по вътрешен одит в дружеството се осъществява в
съответствие с утвърдения Етичен кодекс на вътрешните одитори.
- „Мини Марица изток" ЕАД - дейността по вътрешен одит се осъществява в съответствие
с утвърдения през 2006 г. от министъра на финансите Етичен кодекс на вътрешните одитори.

3.15. Осъществяване на ефективен
контрол върху обосноваността при
формирането
на
цените,
определящи
приходите
от
продажби.
Срок: постоянен

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази точка е
извършено следното:
- НЕК ЕАД - дружествата формира приходи от продажба на електрическа енергия на
регулирания пазар и на свободния пазар. Делът на продажбите на регулирания пазар, по цени
определени от КЕВР, е в около 90 % от общите приходи (за периода юли-декември 2016 г., което
представлява първото полугодие от новият регулаторен период-2016-2017 г.). При подаване на
заявленията към КЕВР за определяне на регулирани цени, подготвените писма от управление
„Регулация, цени и икономически анализи“ се съгласуват от Финансовия директор на НЕК ЕАД и
Съветник, икономически въпроси към Изпълнителния директор, с което се прави преглед и
проверка на данните включени в заявлението.
Дружеството може да въздейства върху 6% от приходите, които се явяват приходи,
реализирани на свободния пазар извън борсовия. Намалението на продажбите на свободен пазар
е в пряка зависимост от намаленото търсене на електрическа енергия в региона. Цените за
свободния пазар се определят въз основа на прогнозни енергийни баланси, при отчитане
разходите за собствено производство и за закупуване на енергия и разходите за пренос и за
достъп. С решенията на КЕВР за утвърждаване на цени за електрическата енергия е предвидено
НЕК ЕАД да бъде компенсирано за разликата от средната покупна цена на електрическата
енергия по чл. 93а от ЗЕ и определената от Комисията референтна пазарна цена от 70 лв., чрез
приходите от Цената за задължение към обществото. Цените на електроенергията, която се
търгува на свободния пазар се запазва в диапазона 65-67 лв/МВтч в сравнение с началото на
календарната 2016 година, което е изоставане от референтната цена. Поради факта, че не е
предвидено компенсиране на НЕК за цените под референтната. От януари 2016 г. стартира
Българска независима енергийна борса (БНЕБ), където НЕК ЕАД има задължение да участва като
производител при фиксирани цени. Поради това НЕК ЕАД не може да въздейства върху цената,
съответно приходите си, а те са изцяло формирани на конкурентен пазарен принцип;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД –
1. Приходи по регулирани цени:
Формират се на база утвърдени от КЕВР квоти и цени и върху размера им не може да се
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влияе. КЕВР излага мотиви в решенията си за цените и за квотите. Дружеството ежегодно
възразява срещу мотивите и решенията за цените, без успех.
2. Приходи по пазарни цени:
Формират се от продажбите по двустранни договори, борсов пазар и салдото от
балансиращия пазар.
- Двустранни договори в резултат от търгове за продажба. Цените по двустранни договори
се сключват по цени, предложени от клиентите на организираните търгове за продажба, които са
по-високи или равни на конкурентна цена на предлагане. За формиране на конкурентна цена на
предлагане се следва ценовия модел съгласно утвърдените вътрешни “Правила за осигуряване
на качеството. Участие на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в пазара на електрическа енергия”. Ключови
фактори, оказващи съществено влияние върху ценовите нива на предлагане, са индикативните
цени на регионалните борсови пазари, информацията от TFS платформата за сключените реални
сделки, цените на трансграничните капацитети и техните обеми, както и конкурентното
предлагане на енергия вътре в страната. Ценовите анализи се актуализират ежедневно с цел
следене на трендовете, и са обект на постоянен контрол.
- Борсови сделки - Цените на борсата „ден напред” са клирингови, определят се за всеки
час на база търсене и предлагане. Борсовите почасови цени са цени по всички сделки с борсовия
оператор и са публични. Дружеството участва в борсовия пазар с предлагане на задължителни
количества по Споразумение на БЕХ ЕАД с ЕК.
- Балансиращ пазар - Дружеството не участва на балансиращия пазар, тъй като работи в
базов режим, но по реда на Правилата за търговия подлежи на почасово балансиране за
разликите между планираните и произведените количества (излишък/недостиг). Цените на
балансиращия пазар се определят от Оператора на пазара по методика, одобрена от КЕВР.
Цените са почасови и отразяват разходите на оператора за балансиране на електро енергийната
система. Оповестяват се до 13-то число на месеца, следващ отчетния месец, като салдото (може
да е с отрицателен знак) се добавя към приходите;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - основните приходи за дружеството са от продажбата на
електрическа енергия на свободен пазар, осъществявана чрез собствена онлайн платформа.
Дружеството реализира над 80% от произведената електроенергия на свободен пазар.
Централата осъществява ефективен вътрешен контрол при формирането на продажните цени от
страна на дружеството. Осъществяват се също и вътрешни одити на съответните структурни
звена. При предлагане на ценови нива, които са определящи за приходите на дружеството, се
следят активно ценовите нива на борсовите платформи в региона, осъществява се и ежедневен
вътрешен контрол при предлаганите продукти и ценови нива. От месец Януари 2016 г. стартира
борсов пазар „ден напред“ в страната опериращ от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД има задължение да предлага определени количества електрическа
енергия, при определена цена. В тази връзка дружеството не може да влияе при формирането на
приходите от продажба, реализирани чрез борсовата платформа;
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- „Булгаргаз” ЕАД - формира приходите от продажби на природен газ основно от
дейността си „обществена доставка на природен газ” по регулирани цени (над 99 %) и
незначителни количества продажби на природен газ по нерегулирани цени (под 1 %). Нивата на
контрол са две: началниците на управления: „Финанси”, „Лицензионна дейност и корпоративни
отношения“ във взаимодействие с „Оперативен контрол” (по отношение количества природен газ)
и управление „Правно административно” (в юридическите аспекти) и изпълнителен директор.
Отдел „Вътрешен одит” извършва одитни ангажименти за даване на увереност, засягащи
дейността на горецитираните управления;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - дружеството е в процес на въвеждане на входно-изходна
тарифна система. С решение НГП-1 от 01.08.2017 г. КЕВР утвърждава необходими приходи за
периода 2017-2019, които са основа за формирането на цени за достъп и природен газ по
входно-изходни точки и зони на газопреносната система и по видове предоставяни услуги.
Съгласно методика за определяне на цените за достъп и пренос газопреносните мрежи,
собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, КЕВР осъществява последващ контрол върху определените
от оператора цени;
- „Булгартел" ЕАД – осъществява контрол на цените, определящи приходите от продажби
като за всеки договор за продажба се изготвя калкулатор за приходите и разходите и договора се
одобрява от Търговски директор, Оперативен директор и Изпълнителен директор.
- БНБЕ ЕАД - осъществява дейността си по избор на изпълнители на услуги и доставки,
стриктно придържайки се и въз основа на предоставената за изпълнение от едноличния
собственик на капитала – „Политика за възлагане на поръчки за доставка и стоки, изпълнение на
услуги и строителство в БНЕБ ЕАД“
- ДП РАО – в дружеството е приета и утвърдена „Управленска инструкция – продажба и
отдаване под наем на недвижими вещи, предоставени за управление и стопанисване на ДП РАО
ЕАД“
3.16. Осъществяване на ефективен
контрол на външните изпълнители,
по отношение изпълнението на
възложеното
им
строителство,
услуги и доставки по обем, вид и
качество.
Документална
обоснованост.
Срок: постоянен.

БЕХ ЕАД – политики и Система за финансово управление и контрол (СФУК). Лицата,
осъществяващи контрол са определени в съответните договори.
В дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е извършено
следното:
- НЕК ЕАД – контролът на външните изпълнители, по отношение изпълнението на
възложеното им строителство, услуги и доставки по обем, вид и качество в НЕК ЕАД се
осъществява на няколко етапа: инвеститорски контрол, административен контрол от служител в
структурното звено заявител на доставката на стоката, услугата или СМР, финансов контрол от
финансови контрольори в отдел „Счетоводна дейност“ и ръководител отдел „Счетоводство“, който
верифицира пълния комплект от разходни документи, преди да се изготви платежно нареждане и
извършване на плащане;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД за всеки договор се определя отговорно техническо лице за
изпълнението на договора от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, което контролира изпълнението на
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дейностите по договора и оформя отчетните документи за изпълнението. В условията на договора
и приложенията към него са посочени конкретни документи, които изпълнителят следва да
изготви и представи за проверка, за приемане на изпълнените дейности/доставки;
- „Мини Марица Изток“ ЕАД се извършват проверки на външните изпълнители по
отношение на извършеното от тях строителство, услуги или доставки;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - са приети и действат Регламент Р-Д-05 „За условията и
реда за провеждане на търгове и сключване на договори за продажба и закупуване на
електрическа енергия по свободно договорени цени”, в сила от 12.05.2016 г., Регламент Р-О-11
за взаимодействието между структурните звена в дружеството, свързани с приходите от
дейността му и осъществяване на предварителен вътрешен контрол на документите, в сила от
30.12.2013 г. както и Заповед № 2300/20.11.2015 г. относно изпълнението на мерките от
Секторния антикорупционен план в енергетиката;
- „Булгаргаз" ЕАД - контролът на външните изпълнители по отношение на възложеното им
преминава през няколко етапа: правно-административен и финансово-счетоводен контрол;
предварителен - финансов контрольор; последващ - вътрешен одит.
- „Булгартрансгаз" ЕАД - контролът на външните изпълнители, по отношение
изпълнението на възложеното им строителство, услуги и доставки по обем, вид и качество в
„Булгартрансгаз“ ЕАД се осъществява на няколко етапа:
1. Инвеститорски контрол се осъществява от изрично определени със заповед
технически/икономически грамотни служители, които приемат извършената доставка на стока,
услуга или СМР.
2. Административен контрол от служител в структурното звено заявител на доставката на
стоката, услугата или СМР или от структурното звено, определено за контролиране на договора.
3. Финансов контрол в отдел „Счетоводство и финанси“ на ЦУ и счетоводствата на
Експлоатационните райони, по отношение представяне на изискуемите документи, съгласно
изискванията на договора.
4. Ръководител отдел „Счетоводство и финанси“ верифицира пълния комплект от разходни
документи преди да се изготви платежно нареждане и извършване на плащане.
5. Прилагане принципа за „двойния подпис” в дружеството;
- „Булгартел" ЕАД - осъществява се ефективен контрол на външните изпълнители по
отношение на изпълнението на възложеното им строителство, услуги по обем, вид и качество
като за всеки конкретен договор се определя отговорник, които следи за точното изпълнение и
събира и предава за съхранение цялата документация свързана с договора;
- ДП РАО - контролът на външните изпълнители се осъществява посредством следните
вътрешни документи: Управленска инструкция - Сключване и управление на договори в
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци"; Управленска инструкция - Подготовка на
техническите задания за възлагане на договори; Управленска инструкция - Провеждане на
входящ контрол на доставените материали, суровини и изделия в Държавно предприятие
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„Радиоактивни отпадъци";
- БНЕБ ЕАД - осъществява дейността си по избор на изпълнители на услуги и доставки,
стриктно придържайки се и въз основа на предоставената за изпълнение от едноличния
собственик на капитала, а именно БЕХ ЕАД „Политика за възлагане на поръчки за доставка на
стоки, изпълнение на услуги и строителство в „БНЕБ“ ЕАД.

3.17. Изграждане на информационна система за процедурите по
предоставяне на разрешения за
търсене и проучване или проучване
и на концесии за добив на подземни
богатства.
Срок: 30.03.2016 г.

3.18. Въвеждане на ротационен
принцип при определянето състава
на
комисии
в
рискови
в
корупционно отношение дейности и
функции.
Срок: постоянен.

Министерството на енергетиката:
В изпълнение на Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)
„Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за
търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства”,
съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос III - „Качествено
административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, с рег. №
BG051PO002/13/3.2-04-0018-C0003/13-32-18, считано от 01.01.2016 г. на Интернет страницата
на министерството е изградена „Информационна система за процедурите по предоставяне на
разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни
богатства” (ИСППБ), която се обслужва от дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол”.
Интернет адрес на ИСППБ е: https://isppb.me.government.bg
В Министерството на енергетиката е въведен ротационен принцип при определяне на
състава на комисиите в рискови в корупционно отношение дейности и функции.
БЕХ ЕАД - при определяне съставите на комисии в компанията се прилага ротационен
принцип на служителите и привличане на компетентни длъжности лица от дружеството.
В дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази точка е извършено
следното:
- НЕК ЕАД - при определяне съставите на комисии в компанията се прилага ротационен
принцип на служителите и привличане на компетентни длъжности лица от дружеството;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - спазва се ротационен принцип при определяне състава на
комисии. При определяне съставите на комисии в компанията се прилага ротационен принцип на
служителите и привличане на компетентни длъжности лица от дружеството;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - при определяне съставите на комисии в компанията се прилага
ротационен принцип на служителите и привличане на компетентни длъжности лица от
дружеството. Комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки се
назначават по реда на ЗОП и съгласно вътрешните правила в дружеството. В състава им се
назначават технически лица, представители на звеното-заявител, които се определят от
ресорния му ръководител, юрист, представител на отдел ОП (и представител на Управление
Инвестиции, в приложимите случаи). Лицата, отговарящи за провеждане на процедурата се
определят в зависимост от вида, предмета и сложността на поръчката, съобразно опита и
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квалификацията им. Заповедите за назначаване на комисии се съгласуват, съгласно вътрешните
правила в централата и се подписват от Възложителя. При невъзможност на член на комисията
да присъства на заседание, се издава нова заповед, с която същия се заменя с друг член;
- „Булгаргаз" ЕАД - съблюдава се ротационния принцип при определянето състава на
комисиите;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - при определяне съставите на комисии в компанията се прилага
ротационен принцип на служителите и привличане на компетентни длъжности лица от
дружеството;
- „Булгартел" ЕАД - при определяне съставите на комисии в компанията се прилага
ротационен принцип на служителите и привличане на компетентни длъжности лица от
дружеството;
- БНБЕ ЕАД – заповедите за определяне състав на комисии се издават непосредствено
преди отварянето на офертите, като се спазва принципа в комисията на няма нито един член
административно подчинен на председателя на комисията. При определяне на състав на комисии
за избор на изпълнители на услуги за дейности, рискови в корупционно отношение, се спазва
ротационен принцип при определянето им.
- ДП РАО – при провеждане на процедури по ЗОП в дружеството се извършва ротация на
служителите в съставите на комисиите.

3.19. Планиране и провеждане на
превантивни мерки за най-често
срещаните
нередности
при
възлагане на обществените поръчки
и прозрачност при прилагането на
ЗОП.
Срок: постоянен.

Министерство на енергетиката: Със Заповед № Е-РД-16-73/26.02.2016 г. на министъра са
утвърдени „Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки
и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Министерство на
енергетиката“, в които са разработени и превантивни мерки за предотвратяване на нередности
при възлагането на обществени поръчки. Със Заповед № Е-РД-16-10/10.01.2018 г. на министъра
на енергетиката са утвърдени „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени
поръчки в Министерство на енергетиката“. В тези правила са разработени превантивни мерки,
целящи недопускане на нередности при организирането и провеждането на ОП.
БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- НЕК ЕАД - в изпълнение на чл. 8б от ЗОП (отм.) са разработени Правила за възлагане на
обществени поръчки в НЕК ЕАД, приети с решение на СД НЕК ЕАД, взето по т. 1.3. от Протокол №
14/23.04.2015 год., където са регламентирани дейностите на всеки етап от различните видове
процедури за възлагане на обществени поръчки, както и правата и задълженията на отговорните
длъжностни лица във връзка с провеждането на обществените поръчки. Съгласно чл. 2
Вътрешните правила имат за цел: (1) Повишаване ефективността при разходването на
средствата; (2) Създаване на вътрешна организация и координация между отговорните лица; (3)
Осигуряване на публичност, прозрачност, ефикасност и ефективен контрол при разходване на
средствата; (4) Свободна и лоялна конкуренция; (5) Равнопоставеност и недопускане на
дискриминация. Във връзка с приетия ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) в НЕК ЕАД се разработват
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нови вътрешни правила, които да изпълнят изискванията и да са в съответствие с новите
текстове на Закона. Провеждат се вътрешни проверки от отдел „Вътрешен одит и контрол“ по
отношение спазване на действащото законодателство в областта на обществените поръчки и
вътрешните актове на дружеството. След доклад на отдел „Инспекторат“ при планова проверка
за 2016 г. от дружеството са предприети мерки за отстраняване на нередностите, като
предприетите действия от НЕК ЕАД са описани в Доклад до БЕХ ЕАД изх. № 50-00-452/
21.12.2016 г. Служители на НЕК ЕАД взеха участие в семинари във връзка с промените в ЗОП;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - превантивните мерки за избягване на нередности са въведени в
ЗОП и вътрешните правила за планиране, възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Всяка
необходимост от конкретни доставки, услуги, или строителство се обосновава и мотивира по
целесъобразност в писмен доклад, който се съгласува и одобрява. Съгласно вътрешните правила
за подготовка на технически задания, не се допуска въвеждане на необосновано ограничителни
условия за изпълнение на поръчките в техническите спецификации и задания. Процедурите се
одобряват от Съвет по Икономика и финанси и Съвета на директорите, при надлежно обосновани
целесъобразност и законосъобразност. При провеждане на процедурите персонално е
ангажирана отговорност на всички лица, участващи в комисиите по избор на изпълнител, чрез
деклариране на не-наличие на свързаност и материален интерес от възлагане на поръчката на
определено лице. Публичността и прозрачността са основополагащи принципи в ЗОП, които
залягат във вътрешните правила (Инструкция по качество за възлагане на обществени поръчки
Идентификационен № УТ.ТД.ИK.008/04 и Инструкция за Поддържане профила на купувача
Идентификационен № ДОД.ТД.ИН.1297/01). На сайта на АЕЦ Козлодуй се публикуват всички
документи, съгласно ЗОП и ППЗОП, свързани с възлагането на конкретна обществена поръчка.
Всяка процедура има обособена самостоятелна преписка в профила на купувача, в която е
осигурена публичност чрез публикуване на всички документи, отнасящи се до нея;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - в изпълнение на чл. 8б от ЗОП (отм.) са разработени
Правила за възлагане на обществени поръчки в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, приети с решение на
СД на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с решение по т. 10 от Протокол № 42/12.10.2015 г., където са
регламентирани дейностите на всеки етап от различните видове процедури за възлагане на
обществени поръчки, както и правата и задълженията на отговорните длъжностни лица във
връзка с провеждането на обществените поръчки. Във връзка с приетия ЗОП (в сила от
15.04.2016 г.) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се разработват нови вътрешни правила, които да
изпълнят изискванията и да са в съответствие с новите текстове на Закона;
- „Булгаргаз" ЕАД - изготвени са и са приети „Вътрешни правила за възлагане на
обществени поръчки”, които след влизане в сила на новия ЗОП (от 15.04.2016 г.) същите са в
процес на актуализация;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - перманентно се извършва обучение и повишаване на
квалификацията на длъжностните лица, участващи в процедурите по ЗОП. Също така
отговорностите за разрешаване, одобряване, и записване финансови транзакции са подходящо
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сегрегирани и делегирани с цел намаляване на риска от корупция.
- БНЕБ ЕАД - дружеството не е възложител по смисъла на ЗОП, като възлага поръчки
съгласно Политика за възлагане на поръчки за доставка на стоки, изпълнение на услуги и
строителство в БНЕБ ЕАД, които са приети и предоставени за изпълнение от Съвета на
директорите на едноличния собственик на капитала.
4. Сътрудничество между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса
(реализирани секторни политики в резултат на сътрудничеството):

4.1. Ефективно взаимодействие с
компетентните
антикорупционни
органи и периодично предоставяне
на информация на Националния
съвет по антикорупционни политики
към МС, относно изпълнението на
мерките, заложени в Секторния
антикорупционен
план
в
енергетиката
и
Плана
за
изпълнение
на
мерките
по
Националната
стратегия
за
превенция и противодействие на
корупцията в Р. България 2015 2020 г.
Срок: постоянен.

4.2. Създаване на предпоставки за
служители
и
работниците
на
дружествата
или
други
лица,
свързани
с
дейността,
да

Министерство на енергетиката:
На основание чл. 14, ал. 5, т. 1 от УПМЕ: - „Инспекторатът изпълнява контролните си
функции, като: 1. Подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи
от годишните програми/планове за изпълнение на Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015-2020“, контролът по изпълнението
на всяка една от мерките заложени в Секторния антикорупционен план в енергетиката се
осъществява текущо от Инспектората към Министерство на енергетиката.
През 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Инспектората към Министерство на енергетиката изготви
съответно годишни и шестмесечни отчети за изпълнение на мерките заложени в Секторния
антикорупционен план в енергетиката, който бяха изпратени на Националния съвет по
антикорупция към Министерски съвет, Главния инспекторат на Министерски съвет, и на Центъра
за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски
съвет (ЦППКОП), а годишните отчет за 2015 г., 2016 г. и към 30.06.2017 г. са обявени на
Интернет страницата на министерството в раздел „Антикорупция и сигнали”, подраздел „Връзка с
Инспектората”, секция „Нормативни документи“.
Съгласно Заповед № Е-РД-16-536/30.10.2015 г. на министъра на енергетиката - контролът по
изпълнението на мерките от „Секторния антикорупционен план в енергетиката“, по отношение на
търговските дружества в енергетиката с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се
осъществява отдел „Инспекторат“ (преструктуриран през 2016 г. в отдел „Вътрешен одит“) към
„Български енергиен холдинг“ ЕАД.
Министерство на енергетиката: 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“. В тази заповед е посочен реда и начина за подаване на
сигнали и предложения за корупция и/или корупционни прояви от служители на министерството
и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, както и реда за регистрирането на такива сигнали
и предложения.
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сигнализират в случай на корупция,
при
гарантиране
защитата
и
сигурността им.
Срок: постоянен.

- НЕК ЕАД - издадена е Заповед, с която са определени длъжностните лица, които да
разглеждат постъпили сигнали за нередности и корупция, както и отговорно лице за изпълнение
на мерките, заложени в антикорупционния план. Разглеждането на подадените сигнали се
извършва на принципа на конфиденциалност на информацията и защита анонимността на
лицата, подали такива сигнали. Създаден е регистър за регистриране на сигналите.
- „Мини Марица Изток" ЕАД - защитата на лицата, подали сигнали за корупция е уредена
в „Правилник за работа със сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на
интереси и защита на лицата подали такива“
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - съгласно Вътрешните правила за регистриране и работа по
сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на лицата подали такива сигнали
е предвиден изричен Раздел ІІІ за Защитата на лицата, подали сигнали за корупция и/или
конфликт на интереси. Лицата, подали сигнали в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съдържащи
твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, не могат да бъдат
преследвани за това. Разглеждането на подадените сигнали се извършва на принципа на
конфиденциалност на информацията и защита анонимността на лицата, подали такива сигнали;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - длъжностните лица от сектор „Превенция и противодействие на
корупцията“ разглеждат постъпилите сигнали за нередности и корупция. Разглеждането на
подадените сигнали се извършва на принципа на конфиденциалност на информацията и защита
анонимността на лицата, подали такива сигнали. Създаден е регистър за регистриране на
сигналите;
- „Булгаргаз" ЕАД - има ясно разписани и действащи Вътрешни правила с
антикорупционна насоченост, които гарантират защитата и сигурността на подателите на
„сигнали”, което е предпоставка при наличието на такива да бъдат подавани без притеснение;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - в рамките на дружеството се насърчава сигнализирането от
служителите на предполагаеми нарушения на закон или на корпоративна политика.
Потенциалните случаи на неспазване на изискванията се идентифицират чрез процедури за
вътрешен контрол, сигнали на служителите или трети страни. Всеки случай е задълбочено
изследван чрез преглед на документи. Поверителността се запазва през целия процес, и
резултатите се разглеждат от одитния персонал и ръководството, за да се определят подходящи
последващи действия;
- БНЕБ ЕАД – има изготвени и утвърдени от изпълнителния директор „Вътрешни правила за
регистриране и обработване на сигнали за корупция, конфликт на интереси и/или злоупотреба
със служебно положение и защита на лицата подаващи такива сигнали“ с цел регламентиране на
условията и реда в дружеството за регистриране и обработване на сигнали до БНЕБ. Цитираните
вътрешни правила създават предпоставки, служители и работници на дружеството или др. лица
свързани с дейността на борсата, да сигнализират в случай на корупция при гарантиране
защитата и сигурността им.
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4.3.
Сътрудничество
с
неправителствените организации и
медиите
при
изработване
и
прилагане
на
механизъм
за
публичност
и
прозрачност
на
антикорупционната
политика
и
инструменти.
Срок: постоянен.

4.4.
Ефективно
прилагане
на
възпиращи
наказания
за
корупционни деяния в областта на
обществените поръчки.
Срок: постоянен.

Министерство на енергетиката: Сътрудничество с неправителствените организации и
медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на
антикорупционната политика и инструменти се осъществява, с цел повишаване на общественото
доверие в институциите и засилване на гражданския контрол.
- НЕК ЕАД - в пресцентъра на НЕК ЕАД пристигат въпроси от граждани и медии, свързани
със сигнали за нередности, конфликт на интереси или корупция. Ежедневната работа на
пресцентъра изисква да се отговаря пълно, прозрачно и навременно на поставените въпроси.
Експерти от дружеството се включват в организираните от неправителствени организации
дискусии свързани с антикорупционните политики в енергетиката. Ръководството на дружеството
полага всички усилия за прозрачност и публичност в управлението;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - при сътрудничеството си с Българската Мрежа на Глобалния
Договор на ООН, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ежегодно подготвя доклад за напредъка. С този доклад
ръководството заявява подкрепата си за 10-те принципа на Глобалния договор на ООН в
областта на правата на човека, трудовите норми, околната среда и антикорупцията. В доклад за
напредъка се описват действията за интегриране на Глобалния договор и принципите му в бизнес
стратегията, културата и ежедневните дейности;
- „Булгаргаз" ЕАД сътрудничеството се осъществява в съгласувателен режим с
изпълнителния директор на дружеството;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - в управление „Анализи и международна дейност” пристигат
въпроси от граждани и медии. Ежедневната работа на управлението е свързана и с това на тези
въпроси да се отговаря пълно, прозрачно и навременно. Експерти от дружеството се включват в
организираните от неправителствени организации дискусии свързани с антикорупционните
политики в енергетиката. Ръководството на дружеството полага всички усилия за прозрачност и
публичност в управлението;
- БНЕБ ЕАД – осъществява сътрудничество с неправителствените организации и медиите
при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционната
политика и инструменти.
- НЕК ЕАД - вследствие на извършените проверки от комисията по нередности са
предложени съответните дисциплинарни наказания (забележки и уволнения) на определени
длъжностни лица, за които е констатирано наличие на нередности;
- „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - при установени нередности ефективно се прилагат
възпиращи административни и финансови наказания в областта на обществените поръчки;
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - в случай на констатиране на нередности при извършените
проверки са предвидени съответстващи дисциплинарни наказания;
- „Булгаргаз" ЕАД - служителите, съгласно действащите Вътрешни антикорупционни
правила са се запознали с тях, което са удостоверили с подписа си. Всяко нарушение на които е
основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно Кодекса на труда;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - след извършените проверки от комисията по нередности са
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4.5. Обмен на информация и
координиране
на
дейности
с
държавните
институции
по
прилагане
на
антикорупционни
процедури
при
откриване/установяване
на
нередности и злоупотреби.

5.

предложени съответните дисциплинарни наказания (забележки и уволнения) на определени
длъжностни лица, за които е констатирано наличие на нередности.
- БНЕБ ЕАД – дружеството не е възложител по смисъла на ЗОП, като възлага поръчки
съгласно Политика за възлагане на поръчки за доставка на стоки, изпълнение на услуги и
строителство в БНЕБ ЕАД, които са приети и предоставени за изпълнение от Съвета на
директорите на едноличния собственик на капитала.
Министерство на енергетиката: В Раздел ІІ – „Процедури по огласяване и публичност“ от
„Вътрешните 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“, утвърдени със Заповед № Е-РД-16-378/04.08.2015 г. на
министъра на енергетиката са разработени процедура за обмен на информация и координиране
на дейности с държавните институции по прилагане на антикорупционни процедури. При
разкрити случаи на корупция и корупционни прояви, по отношение на служители на
министерството, информация за това се публикува от Инспектората на интернет страницата на
министерството в рубриката „Антикорупция и сигнали”, раздел „Връзка с Инспектората”.
Информацията се публикува, след влизане в сила на съответния административен/съдебен и/или
друг акт на компетентния орган. До 30.06.2017 г. действия по изпълнението на тази мярка не са
извършвани, тъй като не са постъпвали сигнали за корупция и/или корупционни прояви срещу
служители на министерството.

Прозрачност на управленските процеси и при предоставяне на публични услуги

5.1. Инспектората на МЕ да изготвя
обобщен доклад до министъра на
енергетиката за постъпилите и
разгледани
сигнали,
съдържащи
твърдения
за
корупция,
корупционни
прояви
и/или
конфликт на интереси. Резюме на
доклада, съдържащо статистически
данни за постъпилите и разгледани
сигнали и предприетите мерки по
тях, да се публикува на Интернет
страницата на министерството в
рубрика „Антикорупция и сигнали”,
раздел „Връзка с Инспектората”.
Срок: постоянен

Министерство на енергетиката: Във връзка с разпоредбите на чл. 25 от „Вътрешните
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“,
утвърдени със заповед № Е-РД-16-377/04.08.2015 г. на министъра на енергетиката - на всеки
шест месеца, Инспектората изготвя обобщен доклад до министъра на енергетиката за
постъпилите и разгледани сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви
и/или конфликт на интереси. Резюме на доклада, съдържащо статистически данни за
постъпилите и разгледани сигнали, и предприетите мерки по тях, се публикува на Интернет
страницата на министерството в рубрика „Антикорупция и сигнали”, раздел „Връзка с
Инспектората”.
С оглед на факта, че през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. в Министерство на енергетиката,
Агенцията за устойчиво енергийно развитие, „Български енергиен холдинг“ ЕАД,
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и „Минпроект“ ЕАД не са постъпвали
сигнали за корупция и корупционни прояви, такива доклади не са изготвяни, а тази
информация е отразена в годишните отчети на Инспектората, които са обявени на Интернет
страницата на министерството в раздел „Връзки с Инспектората“
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5.2. Непрекъснато обновяване на
информацията в официалния сайт
на министерството и търговските
дружества
и
създаване
на
възможност
за
достъп
до
предлагани услуги.
Срок: постоянен.

5.3. Създаване и поддържане на
работна
среда,
изградена
на
принципите на доверието, екипната
работа
и
прозрачността,
чрез
непрекъсната комуникация и обмен
на
информация,
както
на
вътрешнофирмено равнище, така и
на равнище институции, клиенти и
др.
Срок: постоянен.

Министерство на енергетиката: Непрекъснато се обновява информацията в официалния
сайт на министерството, с което се създава възможност за достъп на физически и юридически
лица до предлагани услуги, информация и програми. Обновяването на информацията в
официалния сайт на министерството се осъществява в съответствие с утвърдените „Вътрешни
правила за поддържане и актуализиране на Интернет страницата на Министерството на
енергетиката“. Дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ към МЕ
извършиха контрол върху актуализирането на информацията в официалните сайтове на
търговските дружества – организатори на проекти от общ интерес.
Във всички търговски дружества в енергетиката с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала са предприети действия за обновяване на информацията за дейността си и
предлаганите услуги.
- „Минпроект“ ЕАД - През 2017 г. е разработена и внедрена съвременна интернет
страница на дружеството.
- НЕК ЕАД - в НЕК ЕАД е създадена благоприятна работна среда за осъществяване на
работния процес. Служителите изпълняват своите задължения при обмен на информация по
хоризонтала и вертикала. Задачите се изпълняват както в екип, така и самостоятелно с оглед
начина им на възлагане. При изпълнение на стратегическите и оперативните цели непрекъсната
комуникация между служителите и жизнено важна за постигането им. Комуникацията с външни
институции, клиенти и контрагенти се осъществява от Изпълнителния директор на дружеството;
- „Мини Марица Изток“ ЕАД - създадена е работна среда, изградена на принципите на
доверие и прозрачност;
- „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - приета е и действа от 28.07.10 г. Процедура ПР 5.5-1-123
„Вътрешен обмен на информация”, която определя отговорностите и пълномощията на отделните
организационни единици/длъжностни лица в дружеството. Със Заповед № 286/16.02.2015 г.
относно определяне на реда, пълномощията и отговорностите съгласно Процедура ПР 5.5-1-123
„Вътрешен обмен на информация” е прието делегиране на отговорности за контакти със
заинтересовани страни.
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - за информиране на персонала на централата са изградени и се
използват активно следните информационни канали: интранет страница на АЕЦ с ежедневно
актуализирана информация за всички дейности в АЕЦ и с публикуване на съобщения до
персонала; разпространение на печатни информационни материали (вкл. се издава фирмено
списание „Първа атомна” и др.); изградена е вътрешна радиомрежа, по която се излъчва
ежедневно радиопредаване „АЕЦ новини” с актуална информация; работи система от
информационни дисплеи, разположени на различни възлови места в АЕЦ; информационни табла;
кутии за мнения; разпространяват се документални филми за дейностите в АЕЦ и др. Широката
общественост се информира чрез: поддръжка на интернет сайт на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, където
информацията се актуализира текущо; изпращане на прессъобщения до медиите при
информационен повод; организиране на брифинги и пресконференции при информационен
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повод; разпространение на печатни информационни материали (вкл. фирменото списание и
годишни отчети); организиране на Дни на отворени врати и посещения (целогодишно);
разпространение на документални и информационни филми; организиране на обществени
обсъждания, работни срещи, семинари, кръгли маси и др.
- „Булгаргаз” ЕАД - има приет и действащ Етичен кодекс, което е необходимата
предпоставка за създаване и поддържане на оптимална работна среда. Дружеството и
служителите споделят и спазват „принципите за коректност, отговорност и морал, и за точно
спазване на законите на Р. България, както в контактите си с клиенти и бизнес партньори, така и
с всички институции в страната и в лично - служебните взаимоотношения”;
- „Булгартрансгаз" ЕАД - ръководството на дружеството се стреми към устойчиво
подобряване на прозрачността и минимизиране на корупционните рискове, като се стреми да
налага най-добри практики от гледна точка на етика и професионализъм.
- ДП РАО - въведен е в действие Наръчник на Интегрираната система за управление,
описващ всички процеси и процедури при изпълнение на дейността на предприятието;
- БНЕБ ЕАД – създаването и поддържането на работна среда, изградена на принципите на
доверието, екипната работа и прозрачността, чрез непрекъсната комуникация и обмен на
информация са възприети в дружеството, като основен принцип на работа.

5.4. Публичност и прозрачност на
установени/разкрити
случаи
на
корупция
и/или
корупционни
практики.
Срок: постоянен

Министерство на енергетиката: В Раздел ІІ – „Процедури по огласяване и публичност“ от
„Вътрешните 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“, утвърдени със Заповед № Е-РД-16-378/04.08.2015 г. на
министъра на енергетиката са разработени процедура за обмен на информация и координиране
на дейности с държавните институции по прилагане на антикорупционни процедури. При
разкрити случаи на корупция и корупционни прояви, по отношение на служители на
министерството, информация за това се публикува от Инспектората на интернет страницата на
министерството в рубриката „Антикорупция и сигнали”, раздел „Връзка с Инспектората”.
Информацията се публикува, след влизане в сила на съответния административен/съдебен и/или
друг акт на компетентния орган. До 31.12.2017 г. действия по изпълнението на тази мярка не са
извършвани, тъй като не са постъпвали сигнали за корупция и/или корупционни прояви срещу
служители на министерството.
- НЕК ЕАД - прилагат се принципите на публичност и прозрачност при установяване на
случаи на корупция и корупционни практики;
- „Мини Марица Изток“ ЕАД - прилага принципите на публичност и прозрачност при
установяване на случаи на корупция и корупционни практики;
- ЕСО ЕАД - основните принципи залегнали в действащите политики и правила прилагани в
администрацията в ЕСО ЕАД са в по-голяма степен насочени към общественост, прозрачност и
внедряване на специализирани софтуерни системи, което създава благоприятна среда за
противодействие на корупцията;
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5.5. Създаване на организационни,
нормативни
и
технически
предпоставки за бърз и пряк достъп
на физически и юридически лица до
публична информация в реално
време, за дейност на дружествата.
Срок: постоянен.

- „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД - прилагат се принципите на публичност и прозрачност при
установяване на случаи на корупция и корупционни практики;
- „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - прилагат се принципите на публичност и прозрачност при
установяване на случаи на корупция и корупционни практики;
- „Булгаргаз” ЕАД - принципите на публичност и прозрачност се осъществяват от органите
на управление на дружеството;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - прилагат се принципите на публичност и прозрачност при
установяване на случаи на корупция и корупционни практики;
- БНЕБ-ЕАД – не са установени такива до момента. При разкрити случаи на корупция или
корупционни практики, борсата поема задължения да информира обществеността за конкретния
случаи, както и да си сътрудничи с неправителствените организации и медиите при изработване
и прилаган.е на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционната политика и
използваните инструменти.
Всички търговски дружества от БЕХ ЕАД поддържат на Интернет страниците си раздел
„Профил на купувача“, където всяко лице може да получи достъп до информация, относими към
провежданите процедури по ЗОП.
- НЕК ЕАД – на официалната Интернет страница се предоставя възможност до публичната
информация за дейността на дружеството – дейност, организационна структура, лицензи и
удостоверения, производство на електрическа енергия, инвестиционна дейност, информационни
технологии, търговия с електроенергия, прогнози за развитие, икономически и финансови
показатели, международно сътрудничество и др. В раздел „Контакти“ са публикувани
координатите на пресцентъра и електронна поща за отправяне на запитвания;
- „Мини Марица Изток“ ЕАД - на официалния сайт се публикува информация за дейността
на дружеството;
- „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - официалната Интернет страница на дружеството предоставя
възможност до публичната информация за дейността на дружеството – дейност, организационна
структура, производство, системи за управление, проекти, търгове профил на купувача и др. В
раздел „Контакти“ са публикувани Телефони и електронни адреси на ръководния персонал за
отправяне на запитвания;
- „АЕЦ Козлодуй” ЕАД - в раздел „Контакти“ са публикувани телефони и електронни адреси
на ръководния персонал за отправяне на запитвания. Интернет сайта на атомната централа
предоставя информация за всички аспекти от дейността на централата.
- „Булгаргаз“ ЕАД - уеб сайтът на дружеството дава такава възможност.
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - официалната страница на (www.bulgartransgaz.bg) предоставя
възможност до публичната информация за дейността на дружеството – дейност, организационна
структура, лицензи и удостоверения, инвестиционна дейност, прогнози за развитие,
икономически и финансови показатели, международно сътрудничество и др. В раздел „Контакти“
са публикувани координати и електронна поща за отправяне на запитвания;
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- БНЕБ ЕАД – информация за дейността на дружеството се публикува ежедневно и в реално
време на интернет страницата на борсата.

5.6. Публикуване/обявяване дейността и функциите на звената за
„Вътрешен
одит“
на
интернет
страниците на МЕ и търговските
дружества. На интернет страницата
се
публикуват
статистическа
информация за извършените одитни
ангажименти.
Срок: постоянен.

- НЕК ЕАД - дейността на отдел „Вътрешен одит и контрол“ е дефинирана във
функционалната характеристика на отдела. Конкретните права, задължения, отговорности и
правомощия са разписани в длъжностните характеристики на вътрешните одитори. Годишният
доклад за дейността на отдела се изпраща в БЕХ ЕАД, като част от годишния финансов отчет на
дружеството;
- „Мини Марица Изток“ ЕАД – на интернет страницата на дружеството са публикувани
функциите на вътрешния одит и статистическа информация за извършените одити и проверки;
- „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - дейността на отдел „Вътрешен одит и контрол“ е дефинирана
във функционалната характеристика на отдела. Конкретните права, задължения, отговорности и
правомощия са разписани в длъжностните характеристики на вътрешните одитори;
- „Булгаргаз“ ЕАД - дейността на отдел „Вътрешен одит” е регламентирана със статута на
отдела. Конкретните права, задължения, отговорности и правомощия са характеризирани с
длъжностната характеристика на вътрешния одитор. Годишния доклад за дейността на отдела се
изпраща в БЕХ ЕАД, като част от финансовия отчет на дружеството;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - дейността на вътрешния одитор е дефинирана в длъжностната му
характеристика и статута на ВО в които са разписани права, задължения, отговорности и
правомощия. Годишният доклад за дейността на вътрешния одитор се изпраща чрез БЕХ ЕАД в
Министерство на енергетиката.
- БНЕБ ЕАД – към настоящия момент няма задължение за изграждане на звено за „Вътрешен
одит“, съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

5.7.
Провеждане
на
анкетни
проучвания
за
измерване
удовлетвореността на физическите
и юридическите лица от качеството
на предоставяните административни
услуги.
Срок: Веднъж годишно

Министерство на енергетиката: Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2 и чл. 24 от Наредба
за административното обслужване (загл. изм. - ДВ., бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) обн. в ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г., последно изм. и доп., в ДВ., бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от
28.07.2017 г. (изменена с ПМС № 149 от 24.07.2017 г.) - администрациите периодично изследват
и оповестяват удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, като
осъществяват обратната връзка чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали,
оплаквания и др. В изпълнение на тази разпоредба Министерството на енергетиката и АУЕР
изготвят анализ на информацията от обратната връзка и резултатите от измерването на
удовлетвореността на потребителите на административни услуги. В зависимост от резултатите се
предприемат действия за подобряване на административното обслужване.
Въз основа на информацията, постъпила от всички канали за обратна връзка в МЕ, до
министъра е изготвен доклад изх. № Е-93-00-521/13.02.2017 г. - относно извършен анализ на
удовлетвореността от административното обслужване в МЕ за 2016 г. Съгласно разпоредбата на
чл. 23, ал. 1 (изм. ДВ, бр. 8 от 2016 г.) от НАО, докладът е изпратен на МС на Р България.
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6. Информационна политика
(информационни кампании, комуникационни стратегии, други мерки за повишаване информираността и способстващи за формирането
на антикорупционна среда):

6.1. Организиране на кампания за
повишаване на информираността по
отношение
на
изпълняваните
политики, стратегии и проекти.
Срок: постоянен.

Министерство на енергетиката: През втората половина на месец ноември 2015 г. стартира
информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар у нас. Съвместни
екипи от Министерството на енергетиката представители на ведомството, КЕВР, БЕХ ЕАД,
„Българската независима енергийна борса“, ЕСО ЕАД и електроразпределителните дружества
проведоха поредица от срещи в областните центрове в страната, за да разяснят на потребителите
предимствата на свободния пазар, етапите, през които ще премине процесът, начините за смяна
на доставчик и да отговорят на техни въпроси. Информацията за целта на тази информационна
кампания е отразена на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
Във връзка с изпълнението на проекта за изграждане на Националното хранилище за
съхраняване и/или погребване на радиоактивни отпадъци (НХРАО), за времето от 16.04.2015 г.
до 30.04.2015 г., служители от министерството съвместно с представители на ДП „РАО“
организираха и проведоха обществено обсъждане на Проекта в населените места от общините
Козлодуй, Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла
Слатина. На официалната страница на министерството редовно се публикува информация,
относно изпълняваните политики, стратегии и проекти, която информация има за цел да осигури
яснота и прозрачност в енергетиката; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите,
браншовите, неправителствените организации и медиите.
В търговските дружества от системата на БЕХ ЕАД в изпълнение на тази мярка е извършено
следното:
- НЕК ЕАД - на официалната страница на НЕК ЕАД се публикува информация относно
изпълняваните от дружеството проекти. Спазват се изискванията на съответните програми за
информация и публичност;
- ЕСО ЕАД – на Интернет страницата на дружеството се публикуват приетите стратегии и
програми
- „Мини Марица Изток“ ЕАД - на официалната страница на дружеството се публикува
информация за изпълняваните проекти и програми;
- „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - непрекъснато обновява на официалния сайт с информация за
изпълняваните политики, стратегии и проекти на Дружеството;
- „АЕЦ Козлодуй” ЕАД - предоставяне на информация за всички аспекти от дейността на
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД чрез следните информационни канали: интернет и интранет сайт на АЕЦ;
разпространение на печатни и информационни материали; провеждане на дни на отворени врати
и на посещения за запознаване с работата на централата;
- „Булгаргаз“ ЕАД - това се осъществява чрез уеб сайтът на дружеството, който се
актуализира своевременно и чрез прессъобщения. Както и чрез информационните канали на
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Министерство на финансите и информационния портал на Българска фондова борса във връзка с
параграф 1д от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - на официалната страница на Булгартрансгаз ЕАД се публикува
информация относно изпълняваните от дружеството проекти. Спазват се изискванията на
съответните програми за информация и публичност;
- БНЕБ ЕАД – освен, че информация за изпълняваните политики, стратегии и проекти се
обявява редовно на интернет страницата на дружеството, служители на борсата организират и
участват в информационни кампании, семинари и презентации.
- ДП РАО - на 16.02.2016 г. бе организирана, съвместно от ДП РАО и Фондация за околна
среда и земеделие, кръгла маса на тема: „Управление на РАО от АЕЦ - кой, защо, как". Във
форума се включи Председателя и зам.-председателя на Комисията по енергетика към 43-тото
Народно събрание, както и други депутати. В дискусиите взеха участие председателят и
представители на шест екологични неправителствени организации. Участници в събитието бяха
областният управител на обл. Враца, представители на МОСВ, МЗ, БАН, НЦРРЗ, МВР, местната
власт, медии.

6.2. Публикуване на официалната
страница на МЕ и на търговските
дружества начина, реда и етапите
през които протича всеки обявен
конкурс за заемане на свободни
длъжности, с цел прозрачност при
провеждането на процедурите.
Срок: постоянен.

Министерство на енергетиката: На Интернет страницата на министерството в раздел
„Кариери“, рубрики „Обяви за конкурси“, „Резултати от конкурсите“ и „Студентски стажове в
държавната администрация“ се публикува информация за провежданите конкурси за заемането
на свободни длъжности във ведомството, както и такава за резултатите от същите.
- НЕК ЕАД - на официалната страница на НЕК ЕАД е създаден раздел „Кариери“. Подбора на
кандидатите за заемане на свободни длъжности се осъществява съобразно „Правила по набиране
и подбор на персонала в Национална електрическа компания ЕАД“, разработени в съответствие с
Политиката по управление на човешките ресурси на БЕХ ЕАД и приети с Протокол № 39 от
28.01.2011 г. на Съвета на директорите на НЕК ЕАД;
- „Мини Марица Изток“ ЕАД - на официалната страница се публикуват обявените конкурси
за заемане на свободни длъжности;
- „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - на официалната страница на дружеството е създаден раздел
„Кариери“, на който се обявяват свободните работни места в дружеството. В дружеството
Регламент № Р–Д–03 приемане на работници и служители на освободените или новооткрити
работни места е в сила от: 01.02.2012 г.;
- „АЕЦ Козлодуй” ЕАД - на интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД се публикуват
обявите за външен подбор за свободни работни места с всички изисквания към кандидатите,
както и резултатите от проведените подбори. Съгласно т.3.1.5., 3.2.4. и 3.3.4. от
Административната инструкция за подбор и назначаване на персонала в АЕЦ, всяка обява за
подбор и резултати от проведени подбори се публикуват на уеб-сайта на Дружеството в Интернет
– раздел „Кариери” – „Обяви за работа в АЕЦ” и „Резултати от проведени подбори”;
- „Булгаргаз“ ЕАД - на интернет страницата на дружеството в раздел „Кариери/Актуални
позиции“ се обявяват незаетите позиции и начин, ред и етапите на подбор и заемане на
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свободните длъжности;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - на официалната страница е създаден раздел „Кариери“. Подбора
на кандидатите за заемане на свободни длъжности се осъществява съобразно „Правила по
набиране и подбор на персонала в Булгартрансгаз ЕАД“, разработени в съответствие с
Политиката по управление на човешките ресурси на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.
- БНЕБ ЕАД – борсата публикува на Интернет страницата си начина, реда и етапите през
които протича всеки обявен конкурс за заемане на свободни длъжности.
- ДП РАО - реда и етапите през които протича всеки обявен конкурс за заемане на свободни
длъжности в дружеството се публикува на Интернет страницата в раздел „Кариери“.

6.3. Публикуване на Интернет
страниците на МЕ и на търговските
дружества
в
енергетиката
на
обявите
за
търгове,
конкурси,
обществени
поръчки,
приети
стратегии и програми.
Срок: постоянен.

В Министерството на енергетиката и всички търговски дружества от енергетиката с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала на Интернет страниците си публикуват
подробна информация за обявените търгове, конкурси, обществени поръчки, приети
стратегии и програми.
С приетата 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 или общинско участие в
капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката, е въведено задължение за
публикуване на всички разходи на дружествата, на тримесечна и годишна база,
включително за възложени обществени поръчки, независимо от тяхната стойност.
Дружествата предоставят визираната информация по надлежен ред, съгласно указанията по
Наредбата.
- АУЕР - на Интернет страницата на АУЕР е обявена информация за организираните
обучения, семинари, проекти, конкурси за заемане на свободни длъжности, с цел прозрачност
при провеждане на процедурите.
- НЕК ЕАД - на официалната страница на НЕК ЕАД са създадени раздел „Търгове“ (при
обявяване на on-line търгове за продажба на електрическа енергия, тръжни процедури за
продажба на електрическа енергия и търгове за разпореждане с активи) и раздел „Профил на
купувача“ (при обявяване на процедури за доставка на стоки, услуги и СМР). Информацията на
сайта за търговете, конкурсите, обществените поръчки, приети стратегии и програми се
актуализира ежедневно;
- „Мини Марица изток“ ЕАД - на официалната страница на дружеството се публикуват
обявите за търгове, конкурси и обществени поръчки.
- ЕСО ЕАД - на Интернет страницата на дружеството се публикуват обявените търгове,
процедури за възлагане на обществени поръчки, приети стратегии и програми;
- „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - на официалната страница на дружеството са създадени
раздел „Търгове“ и раздел „Профил на купувача“ (при обявяване на процедури за доставка на
стоки, услуги и СМР). Информацията на сайта за търговете, конкурсите, обществените поръчки,
приети стратегии и програми се актуализира ежедневно;
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- „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - на сайта на дружеството се публикуват всички документи, съгласно
ЗОП и ППЗОП, свързани с възлагането на конкретна обществена поръчка. Всяка процедура има
обособена самостоятелна преписка в профила на купувача, в която е осигурена публичност за
всички документи, отнасящи се до нея. Освен законово изискуемите документи, на интернет
страницата се публикувани още инструкции, информационни съобщения, образци, указания и
др., полезна информация. С приетата 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 или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката“, е
въведено задължение за публикуване на всички разходи на дружеството, на тримесечна и
годишна база, включително за възложени обществени поръчки, независимо от тяхната стойност.
АЕЦ предоставя визираната информация по надлежен ред, съгласно указанията по наредбата.
- „Булгаргаз” ЕАД - на интернет страницата на дружеството се публикува цялата изискуема
информация в съответствие с приложимата нормативна база;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - на официалната страница на дружеството са създадени раздел
„Профил на купувача“ - обявяване на тръжни процедури и процедури за доставка на стоки,
услуги и СМР. Информацията на сайта за търговете, конкурсите, обществените поръчки, приети
стратегии и програми се актуализира своевременно;
- „Булгартел“ ЕАД - на интернет страницата на дружеството се публикуват всички обяви за
търгове и конкурси;
- БНЕБ ЕАД - до момента дружеството публикува на Интернет страницата си всички правила,
по които осъществява дейността си, както и всички конкурси свързани с избор на изпълнители,
съобразно „Политика за възлагане на ОП за доставка на стоки, услуги и строителство“
предоставена за изпълнение от едноличния собственик на капитала, а именно БЕХ ЕАД.
7. Мерки за повишаване на административния капацитет - институционално укрепване на контролните звена
(обучение, квалификация, въвеждане и прилагане на добри практики):

7.1. Провеждане на специализирани
обучения
по
проблемите
на
корупция, конфликт на интереси и
професионална етика.
Срок: постоянен.

Министерството на енергетиката: Служителите от министерството, имащи отношение към
провеждането на антикорупционната дейност и изпълнението на мерките от Секторния
антикорупционен план в енергетиката, в личните си планове за обучение през 2015, 2016 и 2017
години са заложили теми за обучение с антикорупционна насоченост.
- НЕК ЕАД - през м. юни 2016 г. е проведено обучение с антикорупционна насоченост на
служители от структурата на НЕК ЕАД;
- „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - предвидено е обучение на тема „Роля на вътрешния одит в
превенцията на измамите“
„Мини Марица Изток“ ЕАД - през 2016 г. и м. май 2017 г. на звеното „Вътрешен одит” в
„Мини Марица Изток” ЕАД е проведено обучение на теми: „Техники и инструменти за
изпълнението на специални проучвания и разследването на измами” и „Изграждане и управление
на вътрешно фирмена система за защита от измами, кражби и корупция“;
-
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- ЕСО ЕАД - проведено е специализирано обучение на всички ръководители на МЕР на тема:
„Превенция и противодействие на корупцията“;
- „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД-през м. юни 2016 г. е проведено обучение с антикорупционна
насоченост на ръководния персонал, съгласно вътрешна Заповед № 939/21.06.2016 г.;
- „Булгаргаз“ ЕАД - със служителите са планирани специализирани обучения на теми: 1.
„Способи за предотвратяване на корупцията в търговските дружества с държавно участие.
Правна рамка и практика“; 2. „Ефективни методи за превенция на корупцията в търговските
дружества с държавно участие. Добри практики“;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД - перманентно се извършва обучение за повишаване на
квалификацията на длъжностните лица, участващи в процедурите по ЗОП;
- БНЕБ ЕАД - в рамките на дружеството ще се провеждат специализирани обучения по
проблемите на корупция, конфликт на интереси и професионална етика.

7.2. При изготвяне на годишния
план за обучение на служителите в
администрацията на МЕ и АУЕР, да
се
заложат
теми
/модули/
с
антикорупционна насоченост.
Срок: 30.01.2016 г.

7.3. Укрепване
на
административния
капацитет
на
„Инспектората“
и
дирекция
„Вътрешен
одит“
към
Министерството на енергетиката и
повишаване
професионалната
квалификация
на
назначените
инспектори/одитори.
Срок: Постоянен

При изготвянето на годишния план за обучение на служителите в администрацията на МЕ и
АУЕР за 2016 и 2017 години, по отношение на служителите, имащи отношение към провеждането
на антикорупционната дейност са заложени обучения по теми с антикорупционна насоченост.
В годишните планове на Инспектората към МЕ са планирани обучения на инспекторите по
теми за превенция и противодействие на корупцията, като обучението се провежда от Института
по публична администрация към Министерски съвет на Р България, а през 2018 г. от
Антикорупционен фонд.

През 2015 г. и 2016 г. в Инспектората към МЕ бяха назначени двама служители на длъжност
„главен инспектор“. В личните планове за обучение на инспекторите и одиторите са избрани
теми с цел повишаване професионалната квалификация.
През първото шестмесечие на 2017 г., с цел повишаване на професионалната квалификация,
одиторите от дирекция „Вътрешен одит“ са преминали три външни обучения, както и регулярни
самообучения.
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7.4. Участие на ръководителя на
Инспектората на МЕ в регулярните
срещи
с
ръководителите
на
Инспекторатите по чл. 46 от Закона
за администрацията, организирани
от
Главния
Инспекторат
към
Министерски
съвет,
с
цел
координиране и подпомагане на
дейността.
Срок: веднъж на шестмесечие

През 2015 г. 2016 г. и 2017 г. един от инспекторите на Инспектората към МЕ участва в
регулярните срещи с ръководителите на Инспекторатите, организирани от Главния Инспекторат
към Министерски съвет, с цел координиране и подпомагане на дейността, и споделяне на добри
практики.

7.5. Участие в общата годишна
среща на инспекторатите по чл. 46
от Закона за администрацията,
организирана
от
Главния
Инспекторат
към
Министерски
съвет,
за
подобряване
организацията
на
работа,
обсъждане
изпълнението
на
задачите и споделяне на добри
практики.
Срок: ежегодно

През 2015 г. 2016 г. и 2017 г. инспекторите от Инспектората към МЕ взеха участие в общата
годишна среща на Инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията, организирана от
Главния инспекторат към Министерски съвет, за подобряване организацията на работа,
обсъждане изпълнението на задачите и споделяне на добри практики.

Тодор Бацанов
Държавен инспектор в Инспекторат към МЕ

45

