ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“

УТВЪРЖДАВАМ:
ИНЖ. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИА БСА

ПРЕДЛАГА :
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР РАДОВСКИ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИА БСА
Дата:
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН
ИА БСА
Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки
Описание на мярката

Насоченост на мярката -

Крайна цел на

Срок за

организационен/кадрови мярката

изпълнение

/ промени в

и етапи

нормативната уредба
Мониторинг върху дейността Организационна насоченост
на служителите при
на мярката.
управление, разпореждане
или разходване на бюджетни
средства и активи, вкл.
обществени поръчки.
Възможност за подаване на
сигнали от страна на
граждани, юридически лица и

Ефективно
31.12.2020г.
противодействие
на корупцията и
корупционните
практики, чрез
въвеждане на
механизми за
бързо
идентифициране

Индикатор

Степен на
риска

Брой
постъпили в
Агенцията
сигнали,
съдържащи
твърдения за
наличие на
корупция и
корупционни

Ниска
степен на
риска

Отговорно
лице

Причини при
неизпълнение

Александър
няма
Радовски –
Заместник
изпълнителен
директор на
ИА БСА
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организации по пощата или по
електронен път; подаване на
писмени доклади от служители
на Агенцията.

и прекратяване
на
съществуващите
такива.

практики

Корупционен риск - извършване на контролни дейности
Описание на мярката

Насоченост на мярката -

Крайна цел на

Срок за

организационен/кадрови мярката

изпълнение

/ промени в

и етапи

нормативната уредба
Постоянен мониторинг върху Организационна насоченост
дейността на служителите при на мярката.
извършване на контролни
дейности;
Възможност за подаване на
сигнали от страна на
граждани, юридически лица и
организации по пощата или по
електронен път; подаване на
писмени доклади от служители
на Агенцията.

Ефективно
31.12.2020г.
противодействие
на корупцията и
корупционните
практики, чрез
въвеждане на
механизми за
бързоидентифици
ране и
прекратяване на
съществуващите
такива.

Индикатор

Степен на
риска

Брой
постъпили в
Агенцията
сигнали,
съдържащи
твърдения за
наличие на
корупция и
корупционни
практики

Отговорно
лице

Причини при
неизпълнение

Ниска степен Александър
няма
на риск
Радовски –
Заместник
изпълнителен
директор на ИА
БСА

Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, издаване на сертификати, търгове
Описание на мярката

Насоченост на мярката -

Крайна цел на

Срок за

организационен/кадрови мярката

изпълнение

/ промени в

и етапи

Индикатор

Степен на Отговорно
лице
риска

Причини при
неизпълнение

нормативната уредба
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Оптимизиране на процедурата Промени във
за предоставяне на
вътрешноведомствен акт
административни услуги чрез
поддържане на актуални
регистри и преминаване към
електронен документооборот.
Възможност за подаване на
сигнали от страна на
граждани, юридически лица и
организации по пощата или по
електронен път

Ефективно
31.12.2020г.
противодействие
на корупцията и
корупционните
практики, чрез
въвеждане на
механизми за
бързо
идентифициране
и прекратяване
на
съществуващите
такива.

Брой
постъпили в
Агенцията
сигнали,
съдържащи
твърдения за
наличие на
корупция и
корупционни
практики

Ниска
стемен на
риска

Александър
няма
Радовски –
Заместник
изпълнителен
директор на ИА
БСА

Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси

Описание на мярката

Индикатор

Насоченост на мярката – Крайна цел на
организационен/кадрови мярката

Срок за
изпълнение

на

/ промени в

и етапи

риска

нормативната уредба
Мониторинг върху дейността Организационна насоченост Ефективно
31.12.2020г.
на служителите при
на мярката
противодействие
провеждане на състезателни
на корупцията и
процедури/конкурси;
корупционните
Възможност за подаване на
практики,
чрез
сигнали от страна на
въвеждане
на
граждани, юридически лица и
механизми
за
организации пощата или по
бързо
електронен път; подаване на
идентифициране
писмени доклади от служители
и
прекратяване
на Агенцията.
на
съществуващите
такива.

Степен

Отговорно
лице

Причини при
неизпълнение

Брой постъпили в Ниска
Александър
няма
Агенцията
степен на Радовски –
сигнали,
риска
Заместник
съдържащи
изпълнителен
твърдения за
директор на ИА
наличие на
БСА
корупция и
корупционни
практики

Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на
нормативните актове
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Описание на мярката

Насоченост на мярката -

Крайна цел на

Срок за

Индикатор

Степен

организационен/кадрови мярката

изпълнение

на

/ промени в

и етапи

риска

Отговорно
лице

Причини при
неизпълнение

нормативната уредба
Писмено
уведомяване
на Организационна насоченост Превенция на
31.12.2020г.
директорите
дирекции
за на мярката.
корупцията и
празноти в закона, неяснота в
корупционните
нормативната уредба, водещи
практики, чрез
до противоречиво тълкуване
даване на
и/или
прилагане
на
указания за
нормативните актове, които
предприемане на
биха довели до установяване
своевременни
на корупция или корупционни
ефективни мерки.
практики.

Брой проведени
проверки по
подадени
писмени
уведомления.

Ниска
Александър
няма
степен на Радовски –
риска.
Заместник
изпълнителен
директор на ИА
БСА

Индикатор

Степен

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

Провеждане на обучения

Насоченост на мярката -

Крайна цел на

Срок за

организационен/кадрови мярката

изпълнение

на

/ промени в

и етапи

риска

нормативната уредба
Организационна насоченост Подобряване на 31.12.2020г.
на мярката
установените
вече механизми
за
противодействие
на корупцията и
корупционните
практики, чрез
повишаване
информираността
и координацията
между служители
в ИА БСА.

Брой проведени
обучения.

Отговорно
лице

Причини при
неизпълнение

Ниска
Александър
няма
степен Радовски –
на риска Заместник
изпълнителен
директор на ИА
БСА

Мерки за публичност
Описание на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Отговорно лице

Причини за неизпълнение
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Поддръжка на кутия за
31.12.2020г.
сигнали, жалби и
предложения на граждани,
юридически лица и
организации на достъпно
място на в сградата на ИА БСА
на адрес: София,
бул."Г.М.Димитров“ №52А,
ет.7
Обучения
Провеждане на обучения

Александър Радовски – Заместник
изпълнителен директор на ИА БСА

Теми по които ще проведат обучения

няма

Индикатор

Инструкция за етично поведение на постоянния и привлечен персонал на Брой проведени обучения
ИА БСА / BAS QI 11/.
Процедура за прилагане на антикорупционни механизми и докладване за
резултатите в областта на противодействие на корупцията в ИА БСА
/ BAS QR 23/.
Харта на клиента/ BAS QI 20/.
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали
Адрес

E-mail адрес

Телефонен номер

Специални кутии, поставени

Други

в администрацията
/описание на
http://nabbas.bg/bg/anticorruption/--

office@nab-bas.bg

Деловодство А :
Тел.: 02 97 66 401, тел.: 02 873 53 0

местонахождението/
Гр. София, бул. "Г.М. Димитров"
№ 52 А, ет.7

Мерки за защита на лицата, подали сигнали
Същност на мерките

Запазване в тайна самоличността на лицата, подали сигнал.

Стр.5 /5

