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Описание на мярката Изпълнени антикорупционни мерки за първото полугодие на 2020 г. 

  

 

1. Спазване на чл.44, ал.3 от 

ЗОП за публикуване в 

профила на купувача на 

цялата информация, 

разменяна по повод 

подготовката за възлагане на 

обществената поръчка, 

включително получения от 

възложителя резултат. 

Посочване чрез профила на 

купувача на мястото, от 

където тази информация 

може да бъде получена. 
 

 

На интернет страницата на РЗИ – Монтана http://www.rzi-montana.org  има обособена специална секция 

Профила на купувача, в която се публикува информация относно процедурите (Покани, техническа 

спецификация, декларации, проекти на договор, протоколи от заседания на комисията, я и пр.) и Вътрешни 

правила за управление цикъла на обществените поръчки. 

Упълномощено със заповед на директора на РЗИ - Монтана лице отговаря за публикуването и 

поддържането на всички документи в профила на купувача, като спазва определените законови срокове. 

Цялата налична документация по обществените поръчки е идентична на интернет страницата на 

инспекцията в секция „профил на купувача“ и в Регистъра в АОП и СЕВОП.  

Конкретната мярка надгражда и осигурява правилното прилагане на закона, гарантираща определени 

участници в пазарните консултации, да нямат предимство пред останалите кандидати и информацията, 

която им е известна и с която разполагат да бъде оповестена така, че всички заинтересовани страни да 

разполагат с нея.  

През отчетният период РЗИ – Монтана не е провела и възложила обществена поръчка. Довършена е 

обявената през м. 12.2019 г. процедура по вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение СПОР-

23/13.11.2019 г. за доставка на автомобилно гориво. 

  

2. Обябяване на всички 

обществени поръчки в 

централизираната 

автоматична система АОП 

Считано от 01.04.2020 г. всички възложители следва да обявяват обществените поръчки единствено в 

ЦАИС ЕОП. РЗИ – Монтана има направена регистрация в системата и е предприела всички необходими 

действия за работа. 

 

3. Актуализация на 

действащите вътрешни 

правила и процедури по 

отношение на бюджетния 

процес, СФУК 

 

Вътрешните  правила се издават/актуализират в съответствие с изискванията на Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор и са насочени към осигуряване на условия за постигане на 

принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност на осъществяване на 

съответните дейности. 

През отчетния период не са актуализирани и издадени нови правила. 

4. Периодична ротация на 

екипите при провеждане на 

инспекции в един и същ обект 

През отчетния период за извършените тридесет и пет броя проверки, след диверсификация на екипите, при 

които не са установени нарушения. 

5.  Извършване на повторни При извършените повторно 268 проверки от друг екип не се констатирани  нарушения, които не са били 

http://www.rzi-montana.org/
https://bg.rzi-montana.org/images/OP/gorivo/2019/TEHNICESKA_SPECIFIKCIA.docx
https://bg.rzi-montana.org/images/OP/gorivo/2019/TEHNICESKA_SPECIFIKCIA.docx
https://bg.rzi-montana.org/images/OP/gorivo/2019/DEKLARACIA_54_ZOP.docx
https://bg.rzi-montana.org/images/OP/gorivo/2019/PROEKT_NA_DOGOVOR.docx
https://bg.rzi-montana.org/images/2020/01/Protokol_1.pdf
https://bg.rzi-montana.org/images/2020/01/saobstenie.pdf
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проверки по контролираните 

обекти от други екипи 
 

установени преди това. 

 

 

 

6.  Превенция на 

корупционния риск в 

работата на служителите в 

РЗИ – Монтана 

1. На всеки от тримата новопостъпили в РЗИ - Монтана служители през отчетният период е проведен 

задължителен инструктаж и е запознат с Етичния кодекс, Вътрешните правила за приемането, съхранението 

и унищожаването на декларациите за имущество и интереси, за  несъвместимост и за обработка на данните 

от тях, воденето на Регистър на декларациите, ред за установяване конфликт на интереси и работата на 

комисията в РЗИ – Монтана,  Правила за вътрешния ред на РЗИ – Монтана, Вътрешните правила за 

организация на административното обслужване и пр. Служителите познават ЗДСл, ЗА и др. 

 

2. В резултат на изменение на нормативната уредба са актуализирани следните правила. 

 Харта на клиента. 

 Етичен кодекс за поведение на служителите на РЗИ – Монтана. 

 Процедура за докладване и разглеждане на нарушенията на Етичния кодекс за поведение на 

служителите на РЗИ – Монтана и предприемане на последващи мерки. 

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Монтана. 

 Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация в РЗИ – Монтана. 

 Стратегия за управление на риска 2020-2022 г. 

 

3. Извършени са проверки относно спазване на сроковете за подаване на декларации за имущество и 

интереси и декларации за несъвместимост по ЗПКОНПИ от служителите при постъпване. За констатациите 

са съставени протоколи. Новоназначените през първото полугодие служители са подали декларациите си в 

законоустановения срок.  

На основание чл.3, ал.8 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за 

установяване на конфликт на интереси е извършена проверка и е изготвен доклад до директора на РЗИ - 

Монтана. Констатирано е, че няма неподадени годишни декларации за имущество и интереси от 

служителите на РЗИ – Монтана в законоустановения срок. 

 

4. РЗИ – Монтана поддържа на интернет страницата си в меню РЗИ - Монтана секция „Антикорупция“ и 

секция “Декларации по ЗПКОНПИ”. 

В секция “Декларации по ЗПКОНПИ” е публикуван и се поддържа актуален Регистър на лицата, подали 

декларации за имущество и интереси, и декларации за несъвместимост по ЗПКОНПИ. Регистърът на 

лицата, подали декларации за имущество и интереси, и декларации за несъвместимост по ЗПКОНПИ е 
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актуализиран. 

Частта на подадените декларацията за имущество и интересите и за промяна в декларация за имущество и 

интереси /чл.37, ал.1, т.12-14 от ЗПКОНПИ/ на служителите са публикувани на интернет страницата на РЗИ 

– Монтана в законоустановения срок. 

Декларациите за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларациите за 

несъвместимост, подадени от служителите са публикувани на интернет страницата на Инспекцията 

своевременно. 

През отчетният период в секция „Антикорупция“ е публикувана информация за: 

- Отчетен доклад за изпълнение на планираните антикорупционни мерки за 2019 г.; 

- Информация за подадени сигнали за корупция и корупционни нарушения към 31.12.2019 г.; 

- Анализ на анкета за нагласите на гражданите и бизнеса към контролните действия на РЗИ – Монтана за 

2019 г.; 

- Актуализирана Анкета за проучване мнението на гражданите/потребителите за наличие на корупционни 

прояви и спазване на етичните норми от страна на служителите на РЗИ - Монтана. 

  

7. Извършване на оценка на 

почтеността на служителите 

С цел установяване и най-вече предотвратяване на неправомерни действия от страна на служителите на РЗИ 

– Монтана им насочва вниманието към практикуването на честен начин на живот, както и последователно и 

безкомпромисно спазване на силни морални и етични принципи  ценности. Тези принципи и ценности са 

заложени и в Етичен кодекс за поведение на служителите на РЗИ – Монтана, с който всички служители са 

запознати срещу подпис. През първото полугодие на 2020 г. не са постъпвали сигнали за нарушения от 

служителите на Етичния кодекс за поведение на служителите на РЗИ – Монтана и за непочтено поведение, 

и предприемани на последващи мерки по извършване на проверки. 

 

 

8. Обучение на служителите 

изпълняващи 

административнонаказателни 

функции 
 

 

Поради създалата се епидемична обстановка и с цел предотвратяването на струпване на служителите на 

едно място са извършвани индивидуални консултации с отделни служители относно прилагане на ЗАНН, 

процедура по установяване на нарушения /от установяване на нарушението с констативен протокол до 

издаването на наказателните постановления. 

 

9. Анонимна анкета за 

нагласите на гражданите и 

бизнеса към контролните 

Изготвен е анализ на база получените анонимни анкети за нагласите на гражданите и бизнеса към 

контролните действия на РЗИ – Монтана за 2019 г. Анализът е достъпен за обществеността на интернет 

страницата на Инспекцията. 

Във връзка с изменение на нормативната уредба и актуализация на Етичния кодекс за поведение на 

https://bg.rzi-montana.org/index.php/2019-08-26-10-42-30/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/9-rzi-montana/176-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.rzi-montana.org/images/2020/ANKETA%20KORUPCIQ%2005.2020.docx
https://bg.rzi-montana.org/images/2020/ANKETA%20KORUPCIQ%2005.2020.docx
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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действия на РЗИ – Монтана и 

брошури 

служителите на РЗИ – Монтана е актуализирана анонимната анкетна карта за гражданите/потребителите. 

Анкетната карта е достъпна за попълване в ЦАО и на интернет страницата на Инспекцията. 

Ежемесечно е отваряна кутията за анкетни карти за нагласите на гражданите и бизнеса към контролните 

действия на РЗИ – Монтана от комисия на Инспекцията, за което е съставян протокол.  

От служители в ЦАО е разпространявана брошура с информация за противодействие на корупцията, 

възможностите за подаване на сигнали и пр.  

 

10. Осъществяване на 

контрол на работата на 

звеното предоставящо 

административни услуги и 

удовлетвореността на 

вътрешни и външни 

потребители. 

 

Във връзка с нормативни промени и с цел осигуряване на прозрачност са актуализирани процедури за 

предоставяне на административни  услуги, като информацията своевременно е обновена в Центъра за 

административно обслужване (ЦАО), на интернет страницата на инспекцията www.rzi-montana.org и в 

ИИСДА. Актуализирани са и поддържаните публични регистри. 

Извършвани са проверки по отношение качеството на административното обслужване, спазване на 

работното време, носят ли се обозначителни знаци – бадж и пр. За резултатите са съставяни протоколи. Не 

са констатирани нарушения. Стриктно се спазват Етичният кодекс на служителите, в който подробно са 

разписани принципи и действия за спазване и контрол върху спазването на правилата за 

почтеност/интегритет/, одобрени в Харта на клиента, както и Правилата за спазване на етичните норми за 

поведение при осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на РЗИ – Монтана.  

Продължава практиката за търсене на обратна връзка с потребителите на услуги, като служителите 

предоставят и насърчават гражданите да попълват анкетни карти за оценка на качеството. Ежемесечно е 

отваряна кутията за анкетни карти от комисия на Инспекцията, за което е съставян протокол.  

В началото на 2020 г. е изготвен анализ на анкета за проучване удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги, предоставяни от РЗИ – Монтана през 2019 г., резултатите от който са показателни 

за удовлетвореността на потребителите/гражданите от обслужването. 

 

 

11. Взаимодействие и обмен 

на данни по електронен път с 

други институции 

 

РЗИ – Монтана получава и  изпраща кореспонденция от/до институциите само по електронен път, 

автоматично /чрез СЕОС/, чрез Автоматизирана информационна система за управление на 

документооборота и работния поток Eventis R 7.   

Инспекцията кореспондира и с други институции, организации и граждани чрез Система за сигурно 

електронно връчване Е-връчване на ДА”Електронно управление”. 

РЗИ – Монтана е регистрирана и в Regix. 

Положителният ефект е, че се намалява броя на документите на хартиен носител и пощенските разходи за 

изпращането им, и се съкращава времето за получаване и обработка на документите. 

http://www.rzi-montana.org/
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12. Публикуване на интернет 

страницата на РЗИ – Монтана 

на утвърдения бюджет, както 

бюджета  по политики и 

програми, с цел публичност и 

прозрачност на одобрените 

средства и стимулиране на 

мониторинг от страна на 

гражданите при разходването 

им. 

 

С цел публичност и прозрачност на одобрените средства, мониторинг и ограничаване на корупционния риск 

от страна на гражданите при разходването на публичните средства  в меню Услуги/ Достъп до обществена 

информация/Бюджети и финансови отчети на РЗИ - Монтана“  към бюджета за 2019 г. е публикуван 

Годишен отчет за касовото изпълнение 2019 г. и кратък отчет, Бюджет за 2020 г., кратък бюджет и отчет 

за  I-во тримесечие. 

В  меню Услуги/ Достъп до обществена информация/Планове и отчети за дейността на РЗИ - Монтана са 

публикувани Отчет за 2019 г. и План за 2020 г. 

 

13. Публичност на 

антикорупционния план на 

РЗИ – Монтана на 

официалната интернет 

страница в раздел 

„Антикорупция“ 

 

 

 

На 16.12.2019 г. е утвърден Антикорупционния план на РЗИ – Монтана за 2020 г. от директора на 

инспекцията. Същият е публикуван в сайта на инспекцията в сектор „Антикорупция“. 

14. Публикуване на 

управленски решения за 

дейността на РЗИ - Монтана 
 

 

На интернет страницата на РЗИ – Монтана са публикувни административни актове на директора на РЗИ – 

Монтана. 

 

15. Публикуване на 

шестмесечните и годишните 

отчетни доклади за 

изпълнение на 

антикорупционния план. 

В 7-дневен срок от одобряване на отчетния доклад за изпълнение на антикорупционния план за първото 

полугодие на 2020 г. същият ще бъде публикуван на интернет страницата на РЗИ – Монтана. 

През отчетният период в секция „Антикорупция“ е публикуван Отчетен доклад за изпълнение на 

планираните антикорупционни мерки за 2019 г. 

 

 

16. Публикуване на интернет 

страницата на РЗИ – 

 

През отчетният период на интернет страницата на Инспекцията в меню РЗИ – Монтана/ Сигнали за 

корупция и корупционни нарушения е публикувана информация за постъпвали сигнали за корупция или 

https://bg.rzi-montana.org/images/2020/04/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2019.pdf
https://bg.rzi-montana.org/images/2020/04/814_B3_2020_3.pdf
https://bg.rzi-montana.org/images/2020/04/814_B3_2020_3.pdf
https://bg.rzi-montana.org/index.php/administrative-service/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/13-plans-reports-budget/66-plans-and-reports-for-the-activities-of-the-regional-health-inspection-montana
https://bg.rzi-montana.org/index.php/2019-08-26-10-42-30/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/9-rzi-montana/176-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.rzi-montana.org/index.php/2019-08-26-10-42-30/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/9-rzi-montana/176-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Монтана на отчети с 

информация за получени и 

обработени сигнали за 

корупция. 

 

корупционни нарушения към 31.12.2019 г. и към 30.06.2020 г. 

 

17. Публикуване на интернет 

страницата на РЗИ – 

Монтана информация за 

предоставяните 

административни услуги 

 

На официалната страница на инспекцията www.rzi-montana.org, в меню Услуги/Административни услуги са 

публикувани процедурите и образците на документи за всички предоставяни от РЗИ – Монтана 

административни услуги. Същите се актуализират своевременно и са идентични с информацията в 

Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), и 

в Центъра за административно обслужване.  На интернет страницата в меню Услуги са публикувани и 

Харта на клиента 2020 г. и Вътрешните правила за организацията на административното обслужване 2020 г. 

 

18. Поддържане на актуални 

данни в публичните регистри 

 

РЗИ - Монтана поддържа в актуално състояние публикуваните електронни регистри на страницата на 

инспекцията и  в Портала за отворени данни. 

 

19. Брой проведени обучения 

 

През 2020 г. един служител на Инспекцията е записан във външна форма на обучение към Института по 

публична администрация (ИПА) на тема Превенция и противодействие на корупцията в държавната 

администрация за периода април-юли, но обучението не е проведено до момента, поради усложнената 

епидемична обстановка.  

До 30.06.2020 г. шестима служители са преминали електронен курс на обучение към ИПА на тема  

Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти. 

 
 

 

 

Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА 

Директор РЗИ – Монтана 

 

 

http://www.rzi-montana.org/

