Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики
П/П
Утвърдил:
(подпис)
Дата: 11.02.2020 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – 2019 г.
Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, определен със Заповед № РД09-2948/04.08.2017 г. за координатор на
мерките в областта на превенцията и противодействието на корупцията в сектора на образованието и науката; отговаря за мерките по
разработването и изпълнението на антикорупционните планове в съответствие с Националната стратегия за превенция и противодействие
на корупцията в Република България (2015-2020)
Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки
Описание на мярката

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

Крайна цел на
мярката

Срок за
Индикатор
изпълнение
и етапи

Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при
неизпълнение

Корупционен риск – извършване на контролни дейности
Описание на мярката

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

Крайна цел на
мярката

Срок за
Индикатор
изпълнение
и етапи

Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при
неизпълнение

Корупционен риск от
нерегламентирано
одобряване на програми
за повишаване

Подобряване на
процесите на
управление на риска
и контрола в

Контролна
процедура с
антикорупционна цел за

II-ро
полугодие
на 2019 г.
съобразно

Ръководител
на
Инспекторат;

Инспекторатът е
извършил
комплексна

------------------

Изпълнение
на брой
препоръки
срещу

1

проверка на
дейността на
Д ККР.
Проследен и
проверен е
процесът на
поддържане
актуалното и
законосъобраз
но състояние
на Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на
квалификацията на
педагогическите специалисти. Дадени
са препоръки,
изпълнението
на които има
отношение
към промяна
на Устройствения
правилник на
МОН.
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими

квалификацията на
педагогическите
специалисти.
Проверка на организацията и системите за
контрол в МОН (Д ККР)
от постъпването на
заявления от бизнеса до
вписване на обучителната програма в
специален публичен
регистър на МОН.

дирекция „Квалификация и кариерно
развитие“ в МОН.
Недопускане на
корупционни
нагласи сред
държавни
служители.

недопускане на
одобряване на
обучителни
програми и
вписването им в
специалния
Информационен
регистър на
МОН в
нарушение на
правната рамка.

разпорежда пропуски и
нето на
нарушения.
министъра. Годишно
одобрени
обучителни
програми на
фирми в
съответствие
със специалната нормативна уредба.

Министъра на
образованието
и науката;
Директора на
Д ККР.
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Описание на мярката

Насоченост на
мярката –
организационен/
кадрови/ промени в
нормативната
уредба
Риск от неудовлетвореИзследване на
ност от извършена
причините за
административна услуга, неудовлетвореност
издаден лиценз или отказ на гражданите и
на лиценз и др.
бизнеса, в случаи на
Изследване на
подаване на сигнали
причините за
срещу реда и
неудовлетвореност на
качеството на
потребителите на
предоставяне на
административни
административните
услуги.
услуги, концесии и
др., с твърдения за
корупционни
нагласи или
практики.

Крайна цел на
мярката

Срок за
Индикатор
изпълнение
и етапи

Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Превенция срещу
нарушения на
етиката на
служители
в МОН и
допускане на
организационни
пропуски при
административното
обслужване.

Срокът е
съгласно
разпорежда
нето на
министъра.

Ръководител
на
Инспекторат;
Ръководител
на екип от
инспектори;
Директорът и
експерти от
Д ЧРАО

------------Дирекция
ЧРАО
ефективно
прилага
Вътрешните
правила за
организация
на административното
обслужване в
МОН.
Актуализирана е Хартата
на клиента.
Въведено е
предоставяне
на 4 нови
администрати
вни услуги.
Има съществен напредък
при осъществяване на
обратната
връзка с
потребителите
на адмистративни услуги.

Анализ за
подобряване
на административното
обслужване
чрез
посочване на
мерки за
намаляване на
риска от
пропуски и
грешки, вкл. и
корупционния
риск.

Причини при
неизпълнение
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Осигурен е
достъп до
регистри на
държавната
администрация, присъединени към
средата за
междурегистров обмен
Regix.
Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани
професии
Описание на мярката

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

Крайна цел на
мярката

Срок за
Индикатор
изпълнение
и етапи

Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при
неизпълнение

Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните
актове
Описание на мярката

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

Крайна цел на
мярката

Срок за
Индикатор
изпълнение
и етапи

Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при
неизпълнение

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства
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Описание на мярката

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

Крайна цел на
мярката

Срок за
Индикатор
изпълнение
и етапи

Отговорно Изпълнение/
лице
неизпълнение

Причини при
неизпълнение

Мерки за публичност
Описание на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Поддържане на
текущо
рубриката Антикорупция
в сайта на МОН
https://www.mon.bg

Отговорно лице

Причини за неизпълнение

Ръководител на Инспекторат,
Директор на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“ в МОН;
Мариета Петрова-Гинчева – гл. експерт в
Д ВОП.

Обучения
Брой на проведените
обучения

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

Индикатор
Провеждане на обучения:
1. Превенция и противодействие на корупцията в
държавната администрация (Инспекторат);
2. Етика в публичната администрация
(Инспекторат);
3. Обучение по Закон за мерките срещу
изпирането на пари (ДСОП, Инспекторат, Д ЧРАО
и др.);
4. Роля на вътрешния одит в превенция на
измамите (ЗВО);
5. Практика по прилагане на ЗОП и Правилника за
прилагане на закона (Д „Финанси“);
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6. Практика на Одитирания орган относно нередности за обществените поръчки по финансирани
със средствата от ЕСИФ проекти (Д ВЕП);
7. Мониторинг на програми и проекти и
осигуряване на публичност (Д СПУО).
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали
Адрес

E-mail адрес

Телефонен номер

Специални кутии, поставени в
администрацията /описание на
местонахождението/

Други

Мерки за защита на лицата, подали сигнали
Същност на мерките
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