ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – 2018 В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 230/09.04.2015 г. НА МИНИСТЕРСКИ
СЪВЕТ

№

Мярка

Отговорна
институция/
служител

Срок

Изпълнение

1

Актуализиране на вътрешните
правила с антикорупционна
насоченост при промени в
нормативната база

Старши
юрисконсулт

31.12.2018 г.

Със заповед № РД-11-110/17.10.2018 г. на изпълнителния директор на
ИАППД са утвърдени Вътрешни правила за организацията и реда за
извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 ЗПКОНПИ и за
установяване конфликт на интереси.

2

Осъществяване на завишен контрол
и проверки за спазване на забраната
за извършване на частна дейност с
използване на публични ресурси /
апаратура, оборудване,
консумативи, работно време/

Директори на
дирекции в
ИА ППД

Постоянен

Със зап. № РД-11-83/11.06.2018 г. и Зап. № РД-11-86/13.06.2018 г. са
актуализирани досега действащите заповеди за контрол и проверки за
ефективното използване на ГСМ при експлоатацията на плавателните
съдове, плаващите технически средства и служебните автомобили,
собственост на Агенцията. Със заповед №РД-11-76/21.05.2018 г. на
директорите на дирекции в АППД са възложени проверките и контрола по
използване на публичните ресурси /апаратура, оборудване, консумативи,
работно време/ за лични нужди от служителите в поверените им дирекции.

3

Актуализиране на анкетната карта
за качеството на
административното обслужване в
МТИТС и ВТРМТИТС с включване
на въпроси, фокусирани върху
корупционните практики.

Главен
секретар

30.06.2018г.

Актуализирана е анкетната карта за качеството на административното
обслужване в ИА ППД, публикувана на сайта на Агенцията, като са
включени и въпроси, свързани с наличието на корупционни практики;
Поради специфичния характер на предоставяните от Агенцията услуги и
публична информация за условия за безопасно корабоплаване в българския
участък на река Дунав, за отчетния период няма попълнена анкета от
потребителите.

Отговорна
институция/
служител

№

Мярка

4

Своевременно актуализиране на
информацията за предоставяните от
ИАППД административни и
технически услуги (вид, цени,
срокове) в Административния
регистър и в сайта на Агенцията

5

Мобилност и ротация на служители, Изпълнителен
участващи в комисии, особено
директор на
чувствителни към корупционен
ИА ППД
натиск.

6

Актуализиране на рубриките
„Антикорупция“ в официалните
интернет страници на
второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията

Директор
Д АПФСО

Директор
Д АПФСО

Срок

Изпълнение

При
В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за
необходимост приемане на мерки за трансформация на модела на административно
обслужване в Административния регистър и на сайта на АППД бяха
заличени 5 административни услуги, като същите ще продължат да се
изпълняват като дейност на администрацията.
При
1. При извършване на контролни проверки за изпълнение условията по
необходимост издадените разрешителни при възможност се включват служители и от
двете дирекции – ДПКП и ДХХМ, както и капитани на плавателните
съдове, които извършват плавания в проверяваните участъци на река Дунав;
ИА ППД не разполага с достатъчен административен капацитет, който да
включва служители, които да имат служебното положение и
професионалната квалификация, за да осъществяват този вид контрол.
2. През настоящата 2018 г. обществените поръчки се възлагат съвместно от
ИА ППД и МТИТС, като в комисиите участват различни специалисти на
ръководни или експертни и технически длъжности от Агенцията в
зависимост от компетенциите, които се изискват в съответствие със
спецификата на предмета на обществените поръчки.
Постоянен

В обновената официална интернет страница на Агенцията www.appd-bg.org
е актуализиран раздел „С отговорност към гражданите“, подраздел
„Антикорупция“, в която са публикувани: Етичен кодекс на служителите в
ИА ППД, Вътрешни правила за прилагането му, Вътрешни правила за
въвеждане на антикорупционни процедури в ИА ППД, Хартата на клиента
и др. Подробно е описан начина за подаване на предложения, сигнали и
жалби В официалната интернет страница на Агенцията www.appd-bg.org
своевременно се актуализира и публикува информация за: предоставяните
административни услуги (вид, цени, срокове); отчетни доклади за
дейността на ИАППД; пълна информация за обявените и проведени
обществени поръчки, сключените и приключени договори за тях,
изплатените средства; постъпили сигнали за корупция, извършените
проверки, предприетите мерки; подробна информация за приключилите и
текущи проекти, по които Агенцията е бенефициент

Отговорна
институция/
служител

№

Мярка

7

Своевременно актуализиране на
данните в публичния регистър за
издадените разрешителни за
ползване на воден обект за
изземване на наносни отложения от
р. Дунав.

Изпълнителен
директор на
ИА ППД

8

Обучение с антикорупционна
насоченост на служителите за
повишаване на компетентностите и
прилагане на добри практики в
сферата на превенцията и
противодействие на корупцията

Директор
Д АПФСО

Срок

Изпълнение

Ежемесечно

През 2018 година са издадени 5 бр. разрешителни за ползване на воден
обект за изземване на наносни отложения от река Дунав, 1 РВО е изменено,
като информацията за тях е своевременно публикувана в Публичния
регистър на разрешителните за ползване на воден обект, поддържан на
официалната интернет страница на ИАППД

Постоянен

В края на 2015 година беше проведено 3 –дневно обучение с
антикорупционна насоченост на 30 служители от Агенцията.
Поради ограничения бюджет от 2017 г. се водят разговори с
Антикорупционен фонд – София за провеждане на безвъзмездно обучение
за превенция на корупция, като е изготвен и проект на договор с предмет:
“Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите в
организацията“.

РЪКОВОДИТЕЛ:
/инж. П. Цонев/

