О Т Ч Е Т
за изпълнението на мерките заложени в „Секторния антикорупционен план в енергетиката“ за 2015 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.
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):
1.1. Изготвяне на проект на ЗИД
на Закона за енергетиката.
Срок: 30.11.2015 г.

1.2. Изготвяне на проект на Закон
за енергийната ефективност.
Срок: 30.05.2015 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 енергетиката (ЗЕ) в резултат на което, законодателния орган е приел
последователно през 2015 г. пет 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., 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 г., в сила от 24.07.2015 г.
Министерство на енергетиката е извършило необходимите действия по изменение и
допълнение на Закона за 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.
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 през 2015 г. две 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.
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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.

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“ в Министерство на енергетиката изготви проект на
Наредба № ЕРД-16-301 от 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.
Наредба е издадена от министъра на енергетиката и е обн., ДВ, бр. 53 от 14.07.2015 г., в сила от
14.07.2015 г.

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.

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“ в Министерство на енергетиката изготви проект на
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за
топлоснабдяването. Изменената и допълнена Наредба е обнародвана в ДВ, бр. 42 от 09.06.2015г.
и е в сила 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.

1.10. Изготвяне на Наредба за реда
и
начина
за
набирането,

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“ в Министерство на енергетиката изготви проект на
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. Наредбата е издадена от министъра на
енергетиката и е обнародвана в ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от 15.09.2015 г.

Структурните звена на министерството на енергетиката, респективно дирекции „Корпоративно
управление в енергетиката”, „Сигурност на енергоснабдяването“
и
„Правна“ извършиха
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разходването,
отчитането
и
контрола на средствата на фонд
„Сигурност на електро-енергийната
система“.
Срок 30.12.2015 г.

необходимите действия по изготвянето на проект на Наредба за реда и начина за набирането,
разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната
система", в резултат на което Министерски съвет на Р България с ПМС № 346 от 7.12.2015 г.,
прие наредбата и същата е обнародвана в ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 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.

Във връзка с промените в Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародвани в ДВ, бр. 56 от 2015 г., в
сила от 24.07.2015 г. и създаденият Фонд "Сигурност на електроенергийната система",
структурните звена на министерството на енергетиката, респективно дирекции „Корпоративно
управление в енергетиката”, „Сигурност на енергоснабдяването“
и
„Правна“ извършиха
необходимите действия по изготвянето на проект на Правила за определяне на членовете на
управителния съвет на Фонд „Сигурност на електро-енергийната система. Правилата са
утвърдени от министъра на енергетиката на основание чл. 36, ал. 2 от ЗЕ, в сила от 24.07.2015 г.

1.17. Актуализиране Системата за
финансово управление и контрол.
Срок 20.06.2015 г.

Във връзка със заложеното мероприятие, Главния секретар на Министерството на енергетиката и
изпълнителните директори на търговските дружества в енергетиката с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала са изпълнили следното:
- В БЕХ ЕАД – е въведена е Система за финансово управление и контрол. В дружествата от
структурата на холдинга ще бъдат предприети действия за изработване и/или актуализиране на
Системата за финансово управление и контрол както следва:
- В „АЕЦ Козлодуй" ЕАД е създадена ефективна система за финансово управление и контрол,
чрез разработени политики и процедури, които имат за цел да осигурят увереност при постигане
целите на дружеството, заложени в Бизнес програмата.
- В „Булгартрансгаз" ЕАД функционира система за финансово управление и контрол.
- В „Мини Марица изток" ЕАД е приета Система за финансово управление и контрол, която
предстои да бъде актуализирана.
- В ЕСО ЕАД е сформирана работна група за приемане на Система за финансово управление и
контрол.
- В „Булгартел" ЕАД предстои да бъде въведена Система за финансово управление и контрол.
- В „Булгаргаз" ЕАД е създадена вътрешна организация за въвеждане на Система за
финансово управление и контрол.
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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 30.10.2015 г.

Министерство на енергетиката – Инспекторат: 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“.
- АУЕР: Със Заповед № РД-14-30/20.03.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция за
устойчиво енергийно развитие (второстепенен разпоредител с бюджет към министъра) са
утвърдени „Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция, корупционни
прояви, злоупотреби със служебно положение и/или конфликт на интереси в Агенция за
устойчиво енергийно развитие“.
- БЕХ ЕАД - Сформирана е работна група за изготвяне и приемане на „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 мярка е извършено следното:
- В НЕК ЕАД съществува „Процедура за действия по сигнали за нередности в НЕК ЕАД",
утвърдена от изпълнителния директор, която предстои да бъде актуализирана.
- В ЕСО ЕАД е сформирана работна група за изготвяне на „Вътрешни правила за регистриране
и работа по сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на лицата подали
такива сигнали".
- В „Булгартел" ЕАД е сформирана работна група за изготвяне на „Вътрешни правила за
регистриране и работа по сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на
лицата подали такива сигнали".
- В „Булгаргаз" ЕАД е сформирана работна група за изготвяне и утвърждаване на правилата.
- В „Булгартрансгаз" ЕАД експерти работят по 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".
- В „Българска независима енергийна борса" ЕАД предстои да бъдат приети „Вътрешни
правила за регистриране и работа по сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за
защита на лицата подали такива сигнали".
- В „Мини Марица изток" ЕАД ще бъдат приети „Правила за регистриране и работа по
сигналите за корупция и/или конфликт на интереси и за защита на лицата подали такива
сигнали".
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1.19. Изготвяне и приемане
Етичен кодекс за поведение
служители в Министерството
енергетиката.

на
на
на

Срок: 10.11.2015 г.
Изготвяне и приемане на Етичен
кодекс за поведение на служители в
търговските дружества.
Срок: 30.02.2016 г.

1.20. Изготвяне на „Вътрешни
правила
за
прилагане
на
антикорупционни процедури, в това
число
и
за
докладване
при
установяване на информация/данни

Във връзка със заложеното мероприятие, Главния секретар на Министерството на енергетиката и
изпълнителните директори на търговските дружества в енергетиката с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала са изпълнили следното:
- 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 – в дружеството има приет Етичен кодекс. В дружествата от структурата на холдинга
по изпълнението на тази мярка е извършено следното:
- НЕК ЕАД е приет Етичен кодекс, който определя нормите за поведение на работниците и
служителите в компанията. Публикуван е на Интранет страницата на компанията и е достъпен до
всеки служител.
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД е приет Етичен кодекс, в който 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 е изготвен и приет Етичен кодекс.
- „Булгартел" ЕАД е изготвен и приет Етичен кодекс.
- „Булгаргаз" ЕАД е сформирана работна група за изготвяне и приемане на Етичен кодекс.
- „Булгартрансгаз" ЕАД експерти работят по изготвяне и приемане на Етичен кодекс за
поведение на служителите.
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД предстои да се изготви и приеме Етичен
кодекс за поведение на служителите.
- „Мини Марица изток" ЕАД предстои да бъде приет Етичен кодекс.
Министерство на енергетиката - Инспекторат: 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 АУЕР.
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за допуснати грешки, нередности,
измами, злоупотреби и др. в
Министерство на енергетиката“.
Срок 20.11.2015 г.
1.21. Изготвяне на „Методиката за
оценка на корупционния риск в
Министерството на енергетиката“.
Срок 20.12.2015 г.
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 – Инспекторат: 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.
Министерство на енергетиката – Инспектората и дирекция „Вътрешен одит“ при извършването
на проверки/одитни ангажименти и установяване/идентифициране на съществени рискове и
слабости във вътрешноведомствената нормативна уредба с антикорупционна насоченост, дават
конкретни препоръки за актуализиране на вътрешните правила и/или заповеди.
Одитни звена в търговските дружества:
БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по тази мярка 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 е в процес на разработване на Стратегия за управление на риска в
съответствие с Политиката по управление на риска на БЕХ ЕАД. Създадено е звено „Вътрешноведомствен контрол" (ВВК), което да осъществява превантивен, текущ и последващ контрол;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД е издадена 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;
- ЕСО ЕАД има приета „Процедура за управление на риска в ЕСО ЕАД";
- „Булгартрансгаз" ЕАД вътрешните одитори докладват директно на изпълнителния директор,
изпълнявайки независима и обективна дейност за даване на увереност и консултиране на
ръководството;
- В „Мини Марица изток" ЕАД служителите на „Вътрешен одит" изготвят доклади с
необходимите препоръки за изпълнение включително промени на вътрешните правила и
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длъжностните характеристики.
2. Мерки за структурни промени и преобразования в насока намаляване на корупционния риск и превенция на
корупцията:
1.1. Изготвяне на проект на ПМС
за приемане на нов Устройствен
правилник на Министерство на
енергетиката.
Срок 20.12.2015 г.

1.2. Изготвяне на проект на ПМС
за изменение и допълнение на
Устройствения
правилник
на
Агенцията за устойчиво енергийно
развитие (АУЕР).
Срок 30.06.2015 г.
3.

Устройствения правилник на Министерството на енергетиката е приет с ПМС № 360/12.12.2015г.,
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.

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

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- 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.bt;.
- В „АЕЦ Козлодуй" ЕАД мярката предстои да бъде изпълнена.
- В „Булгартел" ЕАД е създаден електронен адрес anticorruption@bul gartel.bg за подаване на
сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, който ще бъде
публикуван на интернет страницата на дружеството.
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- В „Булгаргаз" ЕАД са определени длъжностни лица, които да организират и въведат на
интернет страницата на дружеството електронен адрес за подаване на сигнали за корупция.
- В „Булгартрансгаз" ЕАД ще бъде публикуван електронен адрес за подаване на сигнали за
корупция в предвидения срок.
- В „Българска независима енергийна борса" ЕАД мярката предстои да бъде изпълнена.
- В „Мини Марица изток" ЕАД на интернет страницата ще се публикува електронен адрес за
подаване на сигнали за корупция.
- ДП РАО - На електронната интернет страницата на ДП РАО е посочен електронен адрес email:info@dprao.bg, за връзка с ръководството на предприятието по всякакви въпроси,
включително за подаване на жалби и сигнали.

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 мярка е
извършено предсрочно 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 продажба на електрическа енергия от НЕК ЕАД. Платформата е достъпна на следния
адрес: https://tratlc.nek.ba.
- В „АЕЦ Козлодуй" ЕАД има разработена и въведена в действие уеб базирана електронна
платформа за провеждане на електронни търгове за продажба на електрическа енергия;
- В „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД 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;
- В ЕСО ЕАД са въведени електронни платформи и електронни публични регистри- системата
MMS, Електронна платформа за провеждане на търгове за преносна способност – ЕСАМТ;
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД 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.
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3.11. Създаване на условия за
успешно
функциониране
на
„Българска независима енергийна
борса" ЕАД („БНЕБ“ ЕАД), с което да
се гарантира ефективен борсов
пазар,
равнопоставеност
на
пазарните участници, недискриминация и прозрачен при търговията с
електрическа енергия:
 сключване
на
договор
за
внедряване на софтуер, чрез който
ще се автоматизират търговските
сесии, ограничавайки възможността
за човешка намеса;
 да се създаде звено за надзор на
пазара с електрическа енергия,
което ще е физически отделено от
отдела за опериране на пазарните
сегменти;
 създаване
на
Консултативен
съвет съставен от представители на
борсовите участници, осигуряващ
ефективна
комуникация
между
борсовия оператор и участниците, с
което допълнително се гарантира
прозрачността на борсата.
Срок: Януари 2016 г.

3.12.
Ротация
одитори
при

на
вътрешните
извършване
на

БЕХ ЕАД - във връзка с дело АТ.39767 - БЕХ Електричество, образувано от Европейската
комисия за разследване на евентуална злоупотреба на БЕХ ЕАД с господстващо положение на
пазара за електрическа енергия на едро в Р България, от страна на БЕХ група бяха предложени
ангажименти по реда на чл. 9 от Регламент 1/2003 за приключване на делото. Като част от
ангажиментите, на ЕК е предложено създаването на енергийна борса (БНЕБ ЕАД) и
прехвърлянето на контрола върху собствеността на новата енергийна борса на Министерство на
финансите. Съгласно ангажиментите, които стават правно-обвързващи след решение по чл. 9 от
Регламент 1/2003 на ЕК, прехвърлянето следва да се осъществи в срок от 6 месеца от датата, на
която БЕХ ЕАД получи официално уведомление за Решението на ЕК по чл. 9 от Регламент 1/2003.
В пресъобщение, публикувано на официалната страница на ЕК, на 10.12.2015 г. е посочено, че
ЕК приема предложените от БЕХ Група ангажименти, като Комисията отбелязва, че
прехвърлянето на контрола върху собствеността е мярка за гарантиране на независимостта на
енергийната борса.
Като част от ангажиментите по чл. 9 Регламент 1/2003 БНЕБ ЕАД следва да осигури работещ и
ефективен пазар ден напред за търговски сделки на българския пазар на електрическа енергия
на едро по последователен, безпристрастен, независим, прозрачен и недискриминационен начин
чрез създаването на платформата ПДН. За тази цел БНЕБ ЕАД е сключило Споразумение(я) за
услуги с квалифициран Доставчик на услуги.
БЕХ ЕАД се ангажира изцяло да подкрепя дейностите на БНЕБ ЕАД за създаване на работеща
платформа ПДН и да продължава да осигурява на БНЕБ ЕАД необходимото финансиране и
ключов персонал, който има нужните.

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.
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одитните
ангажименти
в
одитируемите
единици,
с
цел
недопускане
на
взаимна
обвързаност
и
възможност
за
прилагане
на
корупционни
практики.
Срок постоянен.

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.

Одитни звена в търговските дружества
- БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- В 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.
- В „АЕЦ Козлодуй" ЕАД няма изградено структурно звено за вътрешен одит, но предстои да
бъде създадено при актуализиране на щатното разписание за 2016 г. Структурирано е звено
„Вътрешно-ведомствен контрол" (ВВК).
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - В изпълнение на тази мярка е издадена заповед, която
регламентира принципа при избор на вътрешните одитори.
- В „Мини Марица изток" ЕАД се извършва ротация на ревизорите на материално - отговорни
лица от отдел „Вътрешен контрол", като се променят обектите за извършване на проверки.
Министерство на енергетиката:
Директорът на дирекция „Вътрешен одит“ в Министерство на енергетиката е въвел 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 - 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 няма изградено структурно звено за вътрешен одит, но предстои да
бъде създадено при актуализиране на щатното разписание за 2016 г.;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - в изпълнение на посочената мярка е издадена заповед, която
регламентира задълженията и реда за докладване от служителите от Звено „Вътрешен одит“ при
идентифициране на индикатори за измама и рискове от измами;
- 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
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органи;
- „Булгартрансгаз" ЕАД вътрешните одитори при идентифициране на индикатори за измама и
рискове от измами докладват директно на изпълнителния директор и го консултират по
отношение на предполагаеми нарушения;
- „Мини Марица изток" ЕАД служителите на „Вътрешен одит" изготвят доклади с
необходимите препоръки, които се докладват на изпълнителния директор, а при необходимост се
изпращат на компетентните органи.

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

Министерство на енергетиката:
Дейността по вътрешен одит в Министерство на енергетиката се осъществява в съответствие с
утвърдения през 2006 г. от министъра на финансите „Етичен кодекс на вътрешните одитори“.
Одитни звена в търговските дружества
БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- НЕК ЕАД дейността по вътрешен одит 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 няма изградено структурно звено за вътрешен одит, но предстои да бъде
създадено при актуализиране на щатното разписание за 2016 г.
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД е издадена заповед, която задължава служителите от Звено
Вътрешен одит да спазват утвърдения Етичен кодекс на вътрешните одитори.
- ЕСО ЕАД отдел „Вътрешен одит и контрол" извършва дейността си в съответствие с „Етичен
кодекс на вътрешните одитори“.
- „Булгартрансгаз" ЕАД Дейността на вътрешния одит в дружеството се осъществява в
съответствие с действащото законодателство, в това число и утвърдения през 2006 г. от
министъра на финансите „Етичен кодекс на вътрешните одитори“;
- „Мини Марица изток" ЕАД дейността по вътрешен одит и контрол се осъществява на
основание изготвени правилници, регламентиращи реда и начина на одитна и контролна дейност
и утвърдени план- графици.
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3.15. Осъществяване на ефективен
контрол върху обосноваността при
формирането
на
цените,
определящи
приходите
от
продажби.
Срок: постоянен

3.16. Осъществяване на ефективен
контрол на външните изпълнители,
по отношение изпълнението на

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- НЕК ЕАД - дружеството 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 диапазона 80-85 % от общите приходи. Дружеството може да въздейства
върху 15-20 % от приходите - от свободния пазар. Тези цени 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. Отдел „Вътрешен одит и контрол" в
НЕК ЕАД извършва одитни ангажименти за даване на увереност, относно дейността на дирекция
„Производство и търговия";
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - В съответствие с вътрешните правила „Правила за осигуряване на
качеството. Правила за участие на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД в пазара на електрическа енергия" е
разработен ценови модел за формиране на конкурентна цена на предлагане. Ключови фактори,
оказващи съществено влияние върху ценовите нива са индикативните цени на регионалните
борсови пазари, информацията от TFS платформата за сключените реални сделки, цените на
трансграничните капацитети и техните обеми като и конкурентното предлагане на енергия вътре
в страната. Ценовите анализи се актуализират при всяка пазарна динамика и са обект на
постоянен контрол;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД в изпълнение на посочената мярка са приети и действат
Регламенти 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" и регламент Р-011 „За взаимодействието между структурните звена в дружеството, свързани с приходите от
дейността му и осъществяване на предварителен вътрешен контрол на документите";
- „Булгартел" ЕАД контрола на дейностите по тази мярка се осъществява на три нива: от
страна на търговския директор; оперативния директор и изпълнителен директор.

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- НЕК ЕАД – в дружеството контролът на външните изпълнители, по отношение изпълнението на
възложеното им строителство, услуги и доставки по обем, вид и качество, се осъществява на
няколко етапа: инвеститорски, административен, финансов и счетоводен контрол.
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възложеното
им
строителство,
услуги и доставки по обем, вид и
качество. Документална обоснованост.
Срок: постоянен

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

- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД има изградена система от вътрешни правила, които регламентират
процеса. Инструкциите по качество, които имат пряко отношение към контрола на външните
изпълнители по отношение на възложеното им строителство, услуги по обем, вид и качество,
както и документална обоснованост са следните: Инструкция по качество „Работа на външни
организации при сключен договор"; Инструкция по качество „За провеждане на входящ контрол
на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в „АЕЦ Козлодуй" ЕАД";
Инструкция по качество „Сключване и управление на договори в „АЕЦ Козлодуй" ЕАД";
Инструкция по качество „За възлагане на обществени поръчки".
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД в изпълнение на посочената мярка е приет и действа Регламент
Р-Д-01 - „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки".
- ЕСО ЕАД има приети „Правила за възлагане на обществени поръчки и управление на договори
в ЕСО ЕАД", в които контролът на външните изпълнители е разписан подробно;
- „Булгартел" ЕАД са определени лицата, които да осъществяват този контрол.
- „Булгартрансгаз" ЕАД има действащи „Вътрешни правила за прилагане разпоредбите на
ЗОП", в които контролът на външните изпълнители е разписан подробно;
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД - стриктно се спазва приетата и
предоставена за изпълнение от БЕХ ЕАД „Политика за възлагане на поръчки за доставки на
стоки, изпълнение на услуги и строителство в БНЕБ ЕАД".

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
В „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД е издадена заповед, с която е въведен ротационен принцип при
определяне на състава на комисиите в рискови в корупционно отношение дейности и функции.
Съгласно същата заповед е наредено взаимодействие с компетентните антикорупционни органи.
В „Българска независима енергийна борса" ЕАД е приложен ротационния принцип.

Срок: постоянен
БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
В НЕК ЕАД са разработени „Правила за възлагане на обществени поръчки в НЕК ЕАД", където са
регламентирани дейностите на всеки етап от различните видове процедури за възлагане на
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3.19. Планиране и провеждане на
превантивни мерки за най-често
срещаните
нередности
при
възлагане на обществените поръчки
и прозрачност при прилагането на
Закона за обществените поръчки.
Срок: постоянен

обществени поръчки, както и правата и задълженията на отговорните длъжностни лица във
връзка с провеждането на обществените поръчки.
В „АЕЦ Козлодуй" ЕАД има изградена система от вътрешни правила, които регламентират
процеса по възлагане на обществени поръчки. Също така една от основните функции и задачи на
създаденото звено „Вътрешно-ведомствен контрол" е да осъществява контрол относно спазването
на разпоредбите и процедурите на ЗОП.
В „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД се провеждат годишни и текущи обучения на персонала.
В ЕСО ЕАД има приети „Правила за възлагане на обществени поръчки и управление на договори
в ЕСО ЕАД".
В „Булгаргаз" ЕАД са изготвени и приети „Вътрешни правила за възлагане на обществени
поръчки".
В „Булгартрансгаз" ЕАД перманентно се извършва обучение и повишаване квалификацията на
длъжностните лица, участващи в процедурите по ЗОП.
„Българска независима енергийна борса" ЕАД не е възложител по смисъла на ЗОП, но
възлага поръчки съгласно „Политика за възлагане на поръчки за доставки на стоки, изпълнение
на услуги и строителство в БНЕБ ЕАД".
В „Мини Марица изток" ЕАД на служителите от отдел „Търговски" и финансовите контрольори
от отдел „Вътрешен контрол" се провеждат обучения във връзка с прилагането на ЗОП.

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

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- НЕК ЕАД ще предоставя в срок изискуемите отчети/доклади на БЕХ ЕАД с оглед спазване на
субординация при докладване на предприетите действия.
- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД ще бъде създадено структурно звено, което да организира и контролира
дейността по изпълнението на мерките, заложени в Секторния антикорупционен план. Същото
звено ще поддържа контакт с Инспектората на министерството, както и с отдел „Инспекторат" в
„Български енергиен холдинг" ЕАД.
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД е издадена заповед, с която е въведен ротационен принцип при
определяне на състава на комисиите в рискови в корупционно отношение дейности и функции.
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енергетиката
и
Плана
за
изпълнение
на
мерките
по
Националната
стратегия
за
превенция и противодействие на
корупцията в Р. България 2015 2020 г.
Срок: постоянен

Съгласно същата заповед е наредено взаимодействие с компетентните антикорупционни органи.
- „Булгартел" ЕАД взаимодействието с компетентните антикорупционни органи ще се извършва
от изпълнителния директор.
„Булгартрансгаз" ЕАД по разпореждане на изпълнителния директор се оказва пълно
съдействие и подкрепа на органите, при осъществяване на проверки на сигнали.
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД ще предоставя информация на Националния
съвет по антикорупционни политики на МС, относно изпълнението на мерките, при поискване.

4.2. Създаване на предпоставки за
служители
и
работниците
на
дружествата
или
други
лица,
свързани
с
дейността,
да
сигнализират в случай на корупция,
при
гарантиране
защитата
и
сигурността им.
Срок: постоянен

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- НЕК ЕАД ще бъдат предприети действия в техническо отношение за създаване на отделен
регистър на постъпили сигнали за нередности и корупции при спазване на пълна
конфиденциалност на информацията;
- „Булгартел" ЕАД изпълнението на тази антикорупционна мярка ще се осъществява от
изпълнителния директор;
- „Булгартрансгаз" ЕАД се насърчава сигнализирането от служителите на предполагаеми
нарушения на закон или на корпоративната политика;
- ДП РАО – в предприятието предложенията и сигналите се подават на следните адреси:
1797, София, бул. „д-р Г.М.Димитров" № 52А, ет.б;
3320, Козлодуй, бл. 66Б, вх. А, Информационен център на ДП РАО;
3321, Козлодуй, Индустриална площадка АЕЦ „Козлодуй", офис протокол на ДП РАО.

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

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- На получените в пресцентъра на НЕК ЕАД въпроси от граждани и медии, свързани със сигнали
за нередности, конфликт на интереси или корупция се отговаря пълно, прозрачно и навременно.
- „Булгартел" ЕАД сътрудничеството с неправителствени организации и медиите ще се
осъществява от изпълнителния директор.
- „Булгартрансгаз" ЕАД ръководството се стреми към устойчиво подобряване на прозрачността
и минимизиране на корупционните рискове, посредством прилагане на най-добри практики.
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4.4.
Ефективно
прилагане
на
възпиращи
наказания
за
корупционни деяния в областта на
обществените поръчки.
Срок: постоянен

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- На интернет страницата на НЕК ЕАД е публикувано следното съобщение: „За по-голяма
прозрачност при провеждане на процедури за доставка и услуги в НЕК ЕАД и с цел избягване на
злонамерени действия, умоляваме всички, които са били изложени на опити за корупционни
практики или имат сведения за такива да сигнализират на имейла на изпълнителния директор на
дружеството: piliev@nek.bg. Ръководството на НЕК ЕАД ще действа безкомпромисно и при пълна
прозрачност в разкриване, доказване и избягване на подобни случаи";
- „Булгартел" ЕАД изпълнението на тази антикорупционна мярка е възложена на
изпълнителния директор на дружеството;
- „Булгартрансгаз" ЕАД ръководството е създало организация и предприема действия за
недопускане и отстраняване предпоставките за корупционни прояви сред служителите на
дружеството.

5. Прозрачност на управленските процеси и при предоставяне на публичните услуги:
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

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- В „АЕЦ Козлодуй" ЕАД - за външни потребители на информация има изградена интернет
страница, в която се съдържа актуална информация. Поддържат се връзки с медии, като се
публикуват прессъобщения; организират се посещения за интервю и репортажи, брифинги и
пресконференции. Организират се групови и индивидуални посещения, дни на отворени врати,
издават се и се разпространяват печатни информационни материали, видеофилми и
мултимедийни продукти. Ръководители и специалисти редовно участват в професионални
форуми. Осъществяват се тематични посещения на студенти и преподаватели. Организира се
провеждане на студентски стажове и др.;
- „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, ЕСО ЕАД и „Булгартел" ЕАД мярката се изпълнява чрез
непрекъснато обновяване на информацията на официалните сайтове на дружествата;
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД ще ползва онлайн базирани платформи
от установени доставчици, като след старта на реална търговия резултатите от проведените
търговски сесии ежедневно и в реално време ще се публикуват на интернет страницата на
дружеството;
16

- ДП РАО – предприятието поддържа електронна интернет страница (www.dprao.bg), като
периодично информацията на нея се актуализира.
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

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- 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. Комуникацията с външни институции, клиенти и контрагенти се осъществява от
изпълнителния директор на дружеството;
- В „АЕЦ Козлодуй" ЕАД вътрешнокорпоративните комуникации се осъществяват чрез
вътрешна информационна система, вътрешна електронна поща и деловодна информационна
система. За външни комуникации дружеството има изградена интернет страница, в която се
съдържа актуална информация. Поддържат се връзки с медии, като се публикуват
прессъобщения; организират се посещения за интервю и репортажи, брифинги и
пресконференции. Организират се групови и индивидуални посещения, дни на отворени врати,
издават се и се разпространяват печатни информационни материали, видеофилми и
мултимедийни продукти. Ръководители и специалисти редовно участват в професионални
форуми. Осъществяват се тематични посещения на студенти и преподаватели. Организира се
провеждане на студентски стажове и др.;
- В „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД мярката е изпълнена чрез регламентираните дейности в
процедура ПР 5.5-1-123 „Вътрешен обмен на информация" и заповед на изпълнителния
директор, с която са определени служители, на които са делегирани отговорности за
контактуване и информиране на заинтересуваните извън дружеството страни.
- В ЕСО ЕАД е сформирана работна група, която да изготви всички необходими нормативни
документи на дружеството и мерки, които ще създават предпоставки за 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.;
- В „Булгартел" ЕАД изпълнението на тази мярка ще се осъществява от изпълнителния
директор;
- В „Булгартрансгаз" ЕАД се насърчават служителите да задават въпроси, изразяват
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загриженост и да представят адекватни предложения по отношение на подобряване на бизнес
практиките в дружеството;
- В ДП РАО – Въведен е Наръчник на Интегрираната система за управление, описващ всички
процеси и процедури при изпълнение на дейността на предприятието.

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

Министерство на енергетиката
На Инспекторат на Министерство на енергетиката е възложена функция за обявяване на
интернет страницата на ведомството на обобщен доклад за броя на постъпилите през
предходната календарна година сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни
прояви и/или конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.,
предприетите действия по тях, резултатите от евентуално извършени прегледи и проверки, както
и направените по тях предложения.
БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- В НЕК ЕАД се прилагат принципите на публичност и прозрачност при установяване на случаи
на корупция и корупционни практики.
- В „Булгартел" ЕАД изпълнението на тази антикорупционна мярка ще се осъществява от
изпълнителния директор.
- В „Булгартрансгаз" ЕАД ръководството се стреми към устойчиво подобряване на
прозрачността и минимизиране на корупционните рискове, посредством прилагане на найдобрите практики.
- „Българска независима енергийна борса" ЕАД е поела задължение да информира
обществеността за такива случаи, както и да си сътрудничи с неправителствените организации и
медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на
антикорупционната политика.

5.5. Създаване на организационни,
нормативни
и
технически
предпоставки за бърз и пряк достъп
на физически и юридически лица до

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- Официалният сайт на НЕК ЕАД предоставя възможност за достъп до публичната информация
за дейността на дружеството - дейност, организационна структура, лицензи и удостоверения,
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публична информация в реално
време, за дейност на дружествата.
Срок: постоянен

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.
- В „АЕЦ Козлодуй" ЕАД актуална информация за дейността на дружеството се публикува на
официалния сайт. Поддържат се връзки с медии, като се публикуват прессъобщения, издават се и
се разпространяват печатни информационни материали, видеофилми и мултимедийни продукти.
- В „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД мярката се изпълнява чрез поместената информация в
официалния сайт на данните за дейността в реално време.
- В „Булгартел" ЕАД изпълнението на тази мярка ще се осъществява от оперативния и
изпълнителния директори.
- В ДП РАО – предприятието поддържа електронна интернет страница (www.dprao.bg), като
периодично информацията на нея се актуализира.

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

Министерството на енергетиката
На интернет страницата на Министерството на енергетиката са публикувани/обявени дейността и
функциите на дирекция „Вътрешен одит“. Публикува се и информация за извършените одитни
ангажименти през предходната година, като данните са статистически.
БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
В НЕК ЕАД дейността на отдел „Вътрешен одит и контрол" е дефинирана във функционалната
характеристика на посочената структура. 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.
В „Мини Марица изток" ЕАД на интернет страницата ще се публикуват функциите на
вътрешния одит и контрол и статистическа информация за извършените одити и проверки.
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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 кампании 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.
БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
На официалната страница на НЕК ЕАД се публикува информация относно изпълняваните от
дружеството проекти. Спазват се изискванията на съответните програми за информация и
публичност.
В „АЕЦ Козлодуй" ЕАД актуална информация за дейността на дружеството се публикува на
официалния сайт. Поддържат се връзки с медии, като се публикуват прессъобщения, издават се и
се разпространяват печатни информационни материали, видеофилми и мултимедийни продукти.
В „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД мярката се изпълнява чрез непрекъснато обновяване на
информацията в официалния сайт за изпълняваните политики, стратегии и проекти на
дружеството.
Служители на „Българска независима енергийна борса" ЕАД организират и участват в
информационни кампании, семинари и презентации.
В „Мини Марица изток" ЕАД на официалната страница на дружеството се публикува
информация за изпълняваните проекти и програми.
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6.3.
Публикуване
на
интернет
страницата на Министерството и на
търговските дружества в енергетиката
на
обявите
за
търгове,
конкурси,
обществени
поръчки,
приети стратегии и програми.
Срок: постоянен

Министерството на енергетиката, БЕХ ЕАД и всички дружествата от структурата на холдинга,
ДП РАО, АУЕР публикуват всички обявления за възлагане на обществени поръчки в профила на
купувача на интернет страниците си по приложимия ред за възлагане, независимо от тяхната
стойност. Публичните покани се обявяват/публикуват и в Портала за обществени поръчки към
Агенцията по обществени поръчки. Обявленията, решенията, информацията и документацията за
участие в процедурите се публикуват и в Регистъра за обществени поръчки. Обявленията и
информациите за процедурите над европейските прагове се публикуват и в Официален вестник
на Европейската комисия. При изпълнението на тази мярка се спазва действащото
законодателство регламентиращо ОП.

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

БЕХ ЕАД - в дружествата от структурата на холдинга по изпълнението на тази мярка е
извършено следното:
- В НЕК ЕАД освен заложените в годишния план обучения, ще бъдат проведени и такива по
проблемите на корупция, конфликт на интереси и професионална етика.
- В ЕСО ЕАД е проведено специализирано обучение по проблемите на корупцията, конфликта
на интереси и професионалната етика.
- В „Булгартел" ЕАД ще бъдат проведени специализирани обучения по проблемите на
корупция.
- В „Мини Марица изток" ЕАД на служителите от „Вътрешен одит" ще бъдат проведени
специализирани обучения по проблемите на корупция и конфликт на интереси.
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