МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
План за действие за превенция
и противодействие на корупцията
2016
В изпълнение на Концепцията за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016-2020
В съответствие с Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията
в Република България 2015-2020

План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Дейност

Срок

Отговорник1

Индикатори

1. Организиране
и
изнасяне
на
антикорупционни лекции във всички
курсове, провеждани в АМВР.
2. Изготвяне
на
опреснителна
обучителна програма и методически
указания за обучение без откъсване от
работа върху Етичния кодекс на
служителите в МВР.
3. Провеждане
на
опреснително
обучение на служителите върху Етичния
кодекс на служителите в МВР по
приетите програма и методически
указания.
4. Организиране и провеждане на
петседмичен курс за актуализация на
професионалната
квалификация
„Актуални
проблеми
на
противодействието
на
корупцията“,
съгласно
утвърдения
каталог
на
курсовете за професионалното обучение с
откъсване от работа на служителите на
МВР.
5. Организиране и провеждане на
едноседмичен курс за актуализация на
професионалната
квалификация

31 октомври
2016 г.

АМВР, ДИ, ДВС

- брой изнесени лекции;
- заложени теми.

30 юни 2016 г.
(след
изпълнението
на Дейност 58)

АМВР и ДЧР

I. ОБУЧЕНИЕ

Мярка 3

1

15 декември
2016 г.
(след
изпълнението
на Дейност 58)
30 ноември
2016 г.

31 октомври
2016 г.

- изготвяне и одобрение на
програма и методически
указания.

Ръководители на
- обучение на всички
структури по чл. 37 служители.
от ЗМВР
АМВР

- брой обучени служители.

АМВР

- брой обучения;
- брой обучени служители.

Първата посочена структура е отговорна за изпълнението на дейността.
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Мярка 4

Дейност
„Корупция и корупционно поведение.
Противодействие
на
корупцията“,
съгласно
утвърдения
каталог
на
курсовете за професионалното обучение с
откъсване от работа на служителите на
МВР.
6. Изготвяне на дизайн и програма и
реализация на еднодневно/двудневно
интерактивно
обучение
на
тема
„Личностен
смисъл,
ценности
и
мотивация като регулатори на социално
поведение”.
7. Организиране и стартиране на процес
за запознаване с етичните правила на
МВР и популяризирането им сред
гражданите.
8. Обучение
на
служителите,
занимаващи се с обществени поръчки, с
изискванията на новия ЗОП и правилника
за неговото приложение.
9. Обучение на служителите от ДИ и
ЗВО за извършване на проверки по
обществени поръчки.
10. Обучение
на
служителите,
определени да извършват проверки
(тестове за интегритет) в рамките на
осъществяването на административен
контрол.

Срок

Отговорник1

30 септември
2016 г.

ИП

15 октомври
2016 г.

ДПВО, ДКАО и
ДКИС

20 май 2016 г.

ДМП и публични
възложители в МВР

- обучение на всички
служители, занимаващи се с
обществени поръчки.

31 октомври
2016 г.

ДМП, ДИ и ЗВО

31 декември
2016 г.

ДВС, ИП, ДПНД и
ДЧР

- обучение на всички
служители, извършващи
проверки.
- изготвяне на програмаграфик;
- брой служители, преминали
обучението.

Индикатори

- одобрение на курса;
- брой обучени служители.

- разработване на концепция и
стартиране на процеса.
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Мярка 5

Дейност

Срок

Отговорник1

11. Изготвяне и реализиране на проектно
предложение на тема „Оптимизиране на
професионалната
компетентност
на
служители от специализирани структури
на МВР за прилагане на полиграфски
изследвания в дейността по превенция и
противодействие на корупцията” към
ОПДУ.
12. Създаване на интернет страница за
популяризиране
на
дейността
на
Вътрешноведомствения
съвет
за
превенция
и
противодействие
на
корупцията в МВР.

30 септември
2016 г.

ИП и ДВС

31 май 2016 г.

ДКАО и ДКИС

31 декември
2016 г.

ГДГП

13. Поддържане на интернет страницата
на ГДГП – МВР на актуална информация
за всички изисквания за преминаване на
граждани през границата и престоя им в

Индикатори
- изготвяне и одобрение на
предложението;
- изготвяне на график.

- създаване на интернет
страница на Съвета и
публикуване на обществено
достъпна информация относно
антикорупционната дейност на
МВР;
- одобрен дизайн на интернетстраницата;
- конструиране и пускане на
интернет-страницата;
- техническо оборудване и
поддръжка;
- брой и честота на
актуализациите на страницата;
- брой влизания в интернет
страницата.
- техническо оборудване и
поддръжка;
- брой влизания в интернет
страницата;
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Мярка 6

Мярка 7

Дейност
чужди държави, правомощията на
служителите от Гранична полиция при
установяване на нарушение и електронен
адрес и номерата на денонощна
телефонна линия и факс, на които
гражданите могат да съобщават за
проблеми при пътуването си през
граничните пунктове на Република
България или некоректно отношение от
страна на служители на ГДГП – МВР.
14. Предприемане на действия в местата
за предоставяне на услуги за осигуряване
на леснодостъпна и
унифицирана
информация относно услугите, за които
се изисква заплащане и за тези, за които
не се заплаща, както и за изискванията
към гражданите за получаване на
съответната услуга.
15. Изготвяне
и
публикуване
на
публичен отчет за извършеното до
момента по отношение на дейностите по
превенция
и
противодействие
на
корупцията.

Срок

Отговорник1

Индикатори
- брой подадени сигнали за
проблеми при преминаване на
ГКПП.

31 декември
2016 г.

Структурите на
МВР, които
предоставят услуги
(ГДНП, ГДПБЗН,
ОДМВР, ДМ и
ДБДС)

31 май 2016 г.

ДКАО и ДПВО

- осигуряване на нужната
информация във всички места,
в които се предоставят услуги;
- периодични проверки на
качеството на предоставяната
услуга;
- обратна връзка.
- утвърждаване на отчета;
- публикуване на отчета.

ІІ. ПРЕВЕНЦИЯ
Мярка 9

16. Изготвяне на планове за превенция и
противодействие на корупцията за 2016
г., в съответствие с настоящия план.

16 май 2016 г.

Ръководители на
- изготвяне и приемане на
структури по чл. 37 планове.
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Мярка 10

Мярка 12

Дейност

Срок

Отговорник1

Индикатори

17. Изготвяне на годишни отчети за
извършената работа по превенция и
противодействие на корупцията и оценка
на риска от корупция в съответните
структури.
18. Годишен отчет на изпълнението на
Плана за действие за 2016 г. за превенция
и противодействие на корупцията в МВР
и оценка на риска от корупция в МВР.
19. Актуализация на риск-регистъра на
ГДГП и РДГП.
20. Изготвяне на система от индикатори
за
отчитане
ефективността
от
противодействието на корупцията в МВР.
21. Систематизиране
на
типични
корупционни проблеми в МВР.

31 декември
2016 г.

Отговорните
структури,
посочени в
настоящия план

- изготвени отчети и оценка на
риска.

31 януари
2017 г.

ДКАО

- утвърден отчет;
- проект на анализ за оценка на
риска от корупция в МВР.

31 декември
2016 г.
15 юни 2016 г.

ГДГП

- актуализиране на регистъра.

22. Въвеждане на нова версия на тест за
интегритет при първоначалния подбор за
назначаване в МВР.
23. Включване
на
служители
на
дирекция „Човешки ресурси“ и дирекция
„Вътрешна сигурност“ в състави на
конкурсни комисии при провеждане на
конкурси за постъпване на държавна
служба в МВР и преназначаване на повисока по вид длъжност, ако органът по

ДКАО, ДИ и ДАП

31 декември
2016 г.

ДВС и ДИ

30 септември
2016 г.

ИП, АМВР, ДЧР и
ДВС

31 декември
2016 г.

ДЧР и ДВС

- предложение за проект на
система от индикатори.
- брой и вид на
идентифицираните проблеми;
- брой проблеми, за които е
предложено решение.
- утвърждаване на нови
тестове.
- брой на проведените
конкурсни процедури.
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Мярка 13

Дейност

Срок

назначаване прецени, че това е
необходимо.
24. По
преценка
на
органа
по
31 декември
назначаване,
представители
на
2016 г.
дирекциите „Човешки ресурси“ и
„Вътрешна сигурност“ да участват на
етапи „Заключително интервю“ от
конкурсни процедури.
25. Изготвяне на график, ресурсно
След
(кадрово,
щатно
и
материално) изпълнение на
осигуряване и стартиране на процеса по
съответните
извършване на проверки (тестове за
нормативни и
интегритет)
в
рамките
на организационни
осъществяването на административен
мерки
контрол.
26. Планиране
и
провеждане
на
31 декември
тематични, комплексни и планови
2016 г.
проверки
по
непосредственото
изпълнение на дейностите по контрол на
пътното движение.
27. Периодично изготвяне на доклади от
31 декември
извършени в структурите на МВР
2016 г.
регулярни и нарочни инвентаризации на
съхраняваните веществени доказателства,
иззети по досъдебни производства,
съобразно утвърдените със заповед, рег.
№ 8121р-199/13.06.2014 г. на министъра
на вътрешните работи “Правила за

Отговорник1

Индикатори

ДЧР и ДВС

- брой проведени конкурсни
процедури.

ДВС и ДИ

- изготвен и одобрен график;
- брой проверки по вид и
получени резултати.

ГДНП и ДИ

- брой и вид на извършените
проверки;
- брой и вид на подобренията
при извършване на дейността.

ГДНП

- брой извършени
инвентаризации;
- брой доклади.
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Дейност
условията и реда за съхранение в
структурите на МВР на веществени
доказателства, събрани по реда и
условията на НПК”.
28. Контрол от отдел „Противодействие
на незаконната миграция” към ДМ върху
сроковете за принудително настаняване в
СДВНЧ,
с
цел
недопускане
на
необоснован престой за повече от
законово установения срок.
29. Провеждане на беседи с български и
чужди граждани, преминаващи през
ГКПП, с цел получаване на обратна
информация
за
качеството
на
извършваните гранични проверки.
30. Извършване на внезапни проверки на
ГПУ, БГПК и ГКПП от екипи на ГДГП.

Мярка 14

31. Реализиране на проект по разработка
на
допълнителни
модули
към
Автоматизираната
информационна
система „Видеозаснемане на пътен
контрол“ (АИС-ВПК) за подобряване на
непосредствения контрол върху работата
на
служителите,
работещи
по
безопасността
на
движението
по
пътищата. Осигуряване на личния състав
със системи за видеонаблюдение.

Срок

Отговорник1

31 декември
2016 г.

ДМ

31 декември
2016 г.

ГДГП

- брой проведени беседи.

31 декември
2016 г.

ГДГП

31 декември
2016 г.

ГДНП и ДКИС

- брой извършени проверки;
- брой констатирани
нарушения.
- разработване на модули;
- брой служители оборудвани
със системи за
видеонаблюдение.

Индикатори

- извършване на постоянен
контрол на дейността;
- брой констатирани
нарушения.
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Дейност

Срок

Отговорник1

32. Закупуване на нови служебни
автомобили и технически средства,
необходими
за
изпълнение
на
ежедневните задачи по контрол на
пътното движение и мониторинг върху
цялостната дейност на пътните полицаи.
33. Поетапно внедряване на система за
видеонаблюдение
в
патрулните
автомобили, ползвани от служителите,
осъществяващи патрулна дейност по
„зелена граница”.
34. Поетапно внедряване на система за
видеонаблюдение и работни станции за
отдалечен достъп (РСОД) в служебните
автомобили, ползвани от служителите,
осъществяващи контрол по безопасността
на движението.
35. Стартиране
извършването
мониторинг на дейността на нарядите,
оборудвани с РСОД чрез АИС „Пътна
полиция“ (АИС-ПП), подсистема „Пътен
контрол“ (АИС-ПК).
36. Стартиране
определянето
на
комплекс
от
технически
и
организационно-технологични мерки за
контрол върху дейността на служителите
при осъществяване на патрулно-постова
дейност. Поетапно оборудване на

31 декември
2016 г.

ГДНП и ДУССД

31 декември
2016 г.

ГДГП и ДКИС

- брой оборудвани автомобили.

31 декември
2016 г.

ГДНП и ДКИС

- брой оборудвани автомобили.

31 декември
2016 г.

ГДНП, ДКИС и
ОДМВР

- брой извършени проверки.

31 декември
2016 г.

ГДНП, ДКИС, ДВС
и ДИ

Индикатори
- провеждане на обществена
поръчка;
- брой закупени автомобили.

- брой оборудвани автомобили.
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Дейност
автомобилите, ползвани по линия на
„Охранителна полиция”, със системи за
локализация, видео и аудиозаснемане на
действията на служителите.
37. Пилотно тестване на преносими
видеокамери за нуждите на охранителна
полиция.
38. Разработване и въвеждане на нови
автоматизирани технически средства,
регистри и системи за отчет и контрол по
ЗОБВВПИ и ЗЧОД, с цел намаляване
участието на субективния човешки
фактор и ограничаване до минимум на
възможностите за корупционни действия
от служители на МВР. Създаване на
електронни услуги за гражданите и
електронни регистри за отчет на тези
дейности.
39. Доусъвършенстване
функционалностите
на
АИС
„Административно-наказателна дейност“
(АИС-АНД). Внедряване в реална
експлоатация на нова подсистема за ПТП
към АИС „ПК и ПТП”.
40. Разработване и интегриране на
софтуерна подложка от „Мусала Софт“
ЕАД
за
оптимизиране
на
автоматизираните процеси на работа на

Срок

Отговорник1

30 юни 2016 г.

ГДНП

31 декември
2016 г.

ГДНП и ДКИС

1 юли 2016 г.

31 декември
2016 г.

ГДНП и ДКИС

ДКИС

Индикатори

- резултат от тестовете.
- въвеждане в експлоатация на
автоматизирани технически
средства, регистри и системи.

- оптимизиране на
функционалности, поддръжка
и разработване на
допълнителни модули на АИСАНД;
- разработен софтуер;
- успешна интеграция на
софтуер.
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Дейност
АИС-ПП,
подсистема
АИС-ПТП.
Въвеждане на задължителното заснемане
с РСОД на местопроизшествието при
възникнало ПТП.
41. Развитие, поддръжка и актуализация
на софтуерни, сървърни и интеграционни
платформи за АИС-ПП (База данни DB2,
Интеграционен слой Integration Bus,
Мобилна
платформа
Worklight,
Аналитична платформа за статистически
справки Cognos).
42. Модернизиране и централизиране на
АИС
„Регистрация
на
ППС
и
собствениците им” и разширяване на
обхвата за интегриране на системата за
„Планиране, разпределение и контрол на
регистрационни табели и ценни образци”,
с цел създаване на възможност всички
специални табели с регистрационен
номер на склад, след попълване на заявка
по интернет, да могат да се „резервират”
за определен период от време и да се
извърши регистрация на ППС със запазен
регистрационен номер.
43. Използване на възможностите на
системата “Аutomatic Vehicle Location
AVL”
(Система
за
автоматично
проследяване на местоположението на

Срок

Отговорник1

Индикатори

31 декември
2016 г.

ДКИС

- поддръжка и актуализация на
софтуер.

31 декември
2016 г.

ДКИС и ГДНП

31 декември
2016 г.

ГДГП

- осъществена модернизация
на АИС;
- създаване на електронни
услуги за граждани.

- осъществяване на контрол на
полицейски патрули.

11/16

План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Мярка 16

Мярка 17

Дейност
автомобили) за осъществяване контрол в
реално време на излъчваните полицейски
патрули, по отношение местоположение
и изпълнение на разпоредени маршрути
за движение
44. Изграждане и
поддържане на
функциониращо видеонаблюдение в
контролните кабини, трасетата и зоните
на ГКПП.
45. Провеждане
на
ротация
на
служители, работещи в рискови за
корупция зони.
46. Въвеждане на случаен принцип при
подбора на служители от отдел
„Противодействие
на
незаконната
миграция” към ДМ, които да извършват
адресни проверки на чужденци.
47. Изготвяне на концепция за система в
МВР
за
комплексно
електронно
административно
обслужване
на
гражданите.
48. Електронно разплащане на глобите
по фишове и актове за установяване на
административни нарушения (АУАН).

Срок

Отговорник1

Индикатори

31 декември
2016 г.

ГДГП и ДКИС

- изграждане и поддържане на
системи за видеонаблюдение.

31 декември
2016 г.
31 декември
2016 г.

1 август 2016 г.

1 май 2016 г.

Ръководители на
- брой на местата с проведени
структури по чл. 37 ротации.
ДМ

- създаване на организация за
изпълнение на дейността.

ДКИС, ДАП, ДКАО - създаване на РГ за
и ДПНД
извършване на дейността;
- изготвена и предоставена за
утвърждаване концепция.
ГДНП и ДКИС
- внедряване на система за
електронно разплащане на
глоби.

ІІІ. ПРАВОПРИЛАГАНЕ
Мярка 19

49. Своевременно регистриране на всеки
сигнал от граждани и организации за
корупционни действия на служители на

31 декември
2016 г.

Ръководители на
- брой регистрирани сигнали;
структури по чл. 37 - брой потвърдени сигнали.
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Мярка от
Концепцията

Мярка 23

Мярка 26

Дейност
МВР и предприемане на нормативно
регламентирани действия.
50. При наличие на достатъчно данни за
корупционно деяние на служител на
МВР, материалите да се изпращат на
прокуратурата
за
образуване
на
досъдебно производство.
51. Разработване и утвърждаване от
министъра на вътрешните работи на
инструкция за извършване на проверки
(тестове за интегритет) в рамките на
осъществяването на административен
контрол.
52. Организация
и
техническо
обезпечаване на извършването на
проверки (тестове за интегритет) в
рамките
на
осъществяването
на
административен контрол.
53. Разработване на нормативна база
(вътрешни правила) с цел създаване на
работеща система за деклариране и
задълбочена проверка на обстоятелствата,
свързани с конфликта на интереси и
несъвместимост. Планиране на ресурсно
осигуряване.
54. Разработване на нормативна база
(вътрешни правила) с цел създаване на
работеща система за деклариране и

Срок

Отговорник1

31 декември
2016 г.

ДВС

До три месеца
след влизане в
сила на ЗИДМВР

ДПНД и ДВС

31 декември
2016 г.

ДВС, ДЧР, ДУССД
и ДПУБ

- предприети мерки за
обезпечаване на щат, човешки
ресурси и техника.

След приемане
на
законодателната уредба

Административен
секретар, ДПНД и
ДИ

- създаване на РГ за
извършване на дейността;
- предложение на проект на
вътрешни правила.

След приемане
на
законодателна-

Административен
секретар, ДПНД и
ДИ

- създаване на РГ за
извършване на дейността;
- предложение на проект на

Индикатори

- брой преписки изпратени на
прокуратурата;
- брой започнати досъдебни
производства;
- брой повдигнати обвинения.
- утвърждаване и изпълнение
на инструкцията.
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Мярка от
Концепцията

Мярка 27

Дейност

Срок

задълбочена проверка на обстоятелствата,
та уредба
свързани
с
имотното
състояние.
Стартиране на процеса за проверка на
имуществените декларации.
55. При наличие на данни, извършване
31 декември
на проверки за установяване на конфликт
2016 г.
на интереси и несъвместимост.
56. Извършване
на
проверки
по 31 май 2016 г.
обществените поръчки. Запознаване на
ръководителите
на
структури,
второстепенни
разпоредители
с
бюджетни средства, с резултатите от
тематичните проверки.
57. Нормативно
обезпечаване
на Влизане в сила
извършването на проверки (тестове за
на ЗИД-МВР
интегритет)
в
рамките
на
осъществяването на административен
контрол.
58. Изготвяне на предложение за 15 май 2016 г.
промени
в
Етичния
кодекс
на
служителите в МВР и дефиниране на
етичните принципи.
59. Разработване и утвърждаване на 30 април 2016 г.
вътрешни правила относно управлението
на цикъла на обществените поръчки от
всички
публични
възложители
в
системата на МВР, съгласно чл. 244, ал. 1
от ЗОП.

Отговорник1

Индикатори
вътрешни правила;
- брой извършени проверки.

ДИ
ДИ

ДПНД

ДЧР и ДПНД

Публични
възложители,
съгласно чл. 244,
ал. 1 от ЗОП

- брой извършени проверки;
- брой установени случаи на
конфликт на интереси.
- изготвен график;
- брой проверки;
- брой констатирани
нарушения.
- приемане на ЗИД-МВР.

- заповед за промяна на
Етичния кодекс.
- утвърждаване на вътрешните
правила.
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Мярка от
Концепцията

Дейност

Срок

Отговорник1

60. Изготвяне на график, ресурсно
(кадрово,
щатно
и
материално)
осигуряване и стартиране на процесите за
контрол върху прилаганите практики по
управление на рисковете, свързани с
използването, работата, съхранението и
предаването
на
информацията
в
структурите на МВР – контрол на
използваните
ISO
стандарти
за
управление
на
сигурността
на
информацията в МВР.
61. Промени
в
подзаконовата
нормативна уредба, с което да се създаде
възможност за включване в състава на
конкурсните комисии на служители от
други
структури,
различни
от
структурата, за която е обявен конкурсът,
при провеждане на конкурси за
постъпване на държавна служба в МВР и
преназначаване на по-висока по вид
длъжност.
62. Оказване от дирекция „Човешки
ресурси“ на методическа помощ на
структурите на МВР при реализиранена
дисциплинарна
отговорност
за
извършени корупционни прояви от
служители на МВР.

15 септември
2016 г.

ДКИС, ДЧР и ДВС

30 ноември
2016 г.

ДЧР и ДПНД

- нормативни промени в 2 бр.
наредби.

31 декември
2016 г.

ДЧР

- брой и вид на образуваните
дисциплинарни производства
за корупционни прояви;
- брой наказани служители.

Индикатори
- изготвяне на график;
- изпълнение на график.
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План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Мярка от
Концепцията

Дейност

Срок

Отговорник1

Индикатори

63. Прилагане на полифизиографско
изследване при проверка на факти,
свързани с установено корупционно
деяние от служители на МВР.
64. Прилагане на полифизиографския
метод за проверка на интегритета на
служителите, работещи в структурите за
противодействие на корупцията в МВР.
65. Изготвяне на промени в Закона за
движението по пътищата, Наредба № I45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от
движение на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и
реда за предоставяне на данни за
регистрираните пътни превозни средства
и Наредба №Н-32/16.12.2011 г. за
периодичните прегледи за проверка
техническата изправност на пътните
превозни средства, с цел извеждане на
техническия преглед при първоначална
регистрация
извън
пунктовете
за
регистрация на „Пътна полиция”.

31 декември
2016 г.

ДВС

31 декември
2016 г.

ИП

31 декември
2016 г.

ДПНД и ГДНП

- брой проведени изследвания;
- брой преминати проверки;
- брой неиздържани проверки;
- оценка на резултатите.
- брой проведени изследвания;
- брой преминати проверки;
- брой неиздържани проверки;
- оценка на резултатите.
- нормативни промени в 2 бр.
наредби и ЗДвП.
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