РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

ОТЧЕТ
за постигнатите резултати при изпълнение на приетите антикорупционни мерки
за периода 26.02.2018г.-30.06.2018г.
Настоящият доклад е изготвен на основание чл.6 , ал. 5 от Насоките за изготвяне на
антикорупционни планове.
В периода от утвърждаване на Антикорупционния план на ИА БСА до 30.06.2018г.,
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" приложи различни по обем и
вид антикорупционни процедури за преглед, проверка, мониторинг с цел повишаване
ефективността по предотвратяване на корупционни прояви, в изпълнение на плана и
съобразно правилата на Процедура за прилагане на антикорупционни механизми и
докладване за резултатите в областта на противодействие на корупцията /BAS QR 23/.
В резултат на заложените мерки и осъществения постоянен мониторинг върху
дейността на служителите при управление, разпореждане или разходване на бюджетни
средства и активи, включително обществени поръчки, в ИА БСА до момента няма постъпили
и регистрирани сигнали за наличие на корупция и корупционни практики при управление,
разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, включително обществени поръчки.
Осъществен е мониторинг върху дейността на служителите от ИА БСА, които участват в екипи
по извършване на оценка на място на лица, заявили акредитация, планов надзор на акредитирани
лица, извънредна оценка и надзор по сигнал. До момента не са регистрирани сигнали и не са
получени жалби от граждани, юридически лица и организации за наличие на корупция и/или
корупционни практики във връзка с осъществяваната от служителите на ИА БСА дейност.
Във връзка с приета мярка по оптимизиране на процедурата за предоставяне на

административни услуги чрез поддържане на актуални регистри и преминаване към
електронен документооборот са предприета необходимите мерки, като услугата за
подаване на заявление за акредитация по електронен път е в процес на разработване.
Предприети са мерки за актуализиране и ефективна поддръжка на регистъра по чл. 17, ал.
1. За периода 26.02.2018г.-30.06.2018г. няма регистрирани сигнали и получени жалби от
граждани, юридически лица или организации за наличие на корупция или корупционни
практики при предоставяне на административни услуги от ИА БСА.
Не са подавани сигнали от граждани, юридически лица и организации или
регистрирани получени уведомления от служители за празноти в закона, неяснота в
нормативната уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на
нормативните актове в областта на акредитацията, които биха довели до установяване на
корупция или корупционни практики.
С цел превенция на корупцията и корупционните практики чрез даване на указания
за предприемане на своевременни ефективни мерки, както и подобряване на установените
вече механизми за противодействие на корупцията и корупционните практики чрез
повишаване информираността и координацията между служителите в ИА БСА, са
проведени 6 на брой обучения на служители в ИА БСА,водещи оценители, технически
оценители и експерти. На обученията са присъствали общо над 60 участници. Изнесени са
лекции на тема "Етични норми на поведение на екипа по оценяване".
С цел повишаване степента на публичност в интернет страницата на Агенцията се
поддържа секция "Антикурупция", която осигурява възможност на гражданите,
юридическите лица и организациите да подадат по електронен път сигнал за наличие на
корпция и/или корупционни практики в ИА БСА. Поддържа се и Кутия за сигнали,
предложения и жалби, поставена на ет. 1, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, гр. София.
В административното обслужване Агенцията прилага принципа на "едно гише",
който служи за опосредяване на отношенията служител-клиент, което има и за цел
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намаляване на корупционния натиск. Процедурите по предоставяне на услуги са публично
оповестени и ясно регламентирани, което от своя също допринася за намаляване степента
на корупционния риск.
Публичността, осигурена чрез сайта на ИА БСА, във връзка с административното
обслужване, цените на услугите, предлагани от Изпълнителна агенция "Българска служба
за акредитация", регистрите, които поддържа Агенцията, намалява възможността за
манипулиране на клиентите.
Обявяване на обществени поръчки, процедурите по възлагане и изпълнение на
обществена поръчка, са оповестени публично чрез обявяване на информацията в секция
"Профил на купувача" на интернет страницата на ИА БСА, което създава прозрачност и
яснота при разходване на публични средства и осигурява достъп на кандидатите и
обществеността до информация за различните етапи от процесите по обществена поръчка.
С
цел противодействие на корупцията служителите от ИА БСА са попълнили
Декларация за имущество и интерес в съответствие с чл. 35, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1 и
2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
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