
ПЛАН ПРОГРАМА 
 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЗА 2012 г. 
 
 
 

№  Мярка  Срок  Отговорна 
институция  

Индикатор за 
оценка на 
изпълнението  

Резултат / оказано въздействие  

І. ПОЛИТИКА НА ПРОЗРАЧНОСТ И ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ  
1.1 Поместване на достъпно място в 

общинските интернет – страници на 
списъка на административните 
услуги, извършени в съответната 
администрация и съответните 
административни такси 

Постоянен  

 

Председател на 
ООСППК и 
кметовете на 
петте общини в 
област Ямбол.  

 Подобрена прозрачност на 
управлението на местно и 
областно равнище 

1.2 Антикорупционна информационна 
кампания под надслов: За по-
прозрачно управление, чрез 
ползотворен  диалог между 
регионална, местна власт, 
структурите на гражданското 
общество с подкрепа на бизнеса и 
синдикатите и в партньорство с 
медиите - 2012 г.,  с под дейности: 

   Подобрена прозрачност на 
управлението на местно и 
областно равнище 

1.2.1 Обществен  антикорупционен 
форум: „Обществените съвети по 
превенция на корупцията: Обмен на 
опит и добри практики. 
Необходимост, действия и 
перспективи.”  

м. юни 
 

Обществени 
съвети, 
Областна 
администрация – 
Ямбол  
 

Брой събития  Засилено гражданско участие  в 
Обществените съвети  за 
ефективно партньорство с 
местната власт. 

1.2.2 Обществен антикорупционен м. Окръжна Брой събития  Повишена информираност на 



форум: „Повишаване на 
информираността на обществото за 
дейността на Прокуратурата. 
Гражданският контрол върху 
дейността на прокуратурата като 
инструмент за повишаване на 
обществената подкрепа и доверие“  

септември прокуратура – 
Ямбол, Районна 
прокуратура- 
Ямбол,  Районна 
Прокуратура- 
Елхово 
Областна 
администрация – 
Ямбол  
 

обществото за дейността на 
Прокуратурата и подобрен 
граждански контрол върху 
дейността й 

1.3 Участие и съдействие за 
организиране на събития, обучения 
и инициативи за превенция и 
противодействие на корупцията.  

постоянен Всички членове 
на съвета 

Брой срещи  Подобрени превенция и 
противодействие на корупцията 

1.4 Актуализиране на вътрешните 
правила за прилагане на Закона за 
обществените поръчки с оглед 
гарантиране ограничаването на 
корупционните практики при 
провеждане на процедурите 

април Всички 
ведомства,  
където е 
приложимо   

Утвърдени 
вътрешни 
правила 

Ограничаване на корупционните 
практики 

1.5 Огласяване на електронните 
страници на администрациите на 
Процедурите за докладване при 
откриване на грешки, нередности, 
неправилна употреба, измами и 
злоупотреби 

декември Областна 
администрация – 
Ямбол, общини, 
териториални 
звена на 
изпълнителната 
власт и др. 
/където е 
приложимо/   

Публикуване на 
електронните 
страници на 
администрациит
е на 
Процедурите/ 
Вътрешните 
правила за 
докладване 

Подобрена прозрачност и 
граждански контрол  

1.6 Продължаване поддържането на 
рубриката „Сигнали за корупция” 
на електронната страница на всяка 
администрация 

постоянен Областна 
администрация – 
Ямбол, общини, 
териториални 

Действаща 
рубрика 
„Сигнали за 
корупция” 

Подобрена прозрачност и 
граждански контрол  



звена на 
изпълнителната 
власт и др. 
/където е 
приложимо/   

1.7 Публикуване на електронната 
страница на периодични отчети за 
получените и обработени сигнали 
за корупция, и за резултатите от 
проверки по сигнали за корупция 

постоянен Областна 
администрация – 
Ямбол, общини, 
териториални 
звена на 
изпълнителната 
власт и др./ 
където е 
приложимо/   

Публикувани 
отчети 

Подобрена прозрачност и 
граждански контрол  

II. ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ  
2.1 Вътрешно административен 

контрол относно конфликт на 
интереси на служители в 
териториалните структури на 
изпълнителната власт.  

Постоянен Ръководители на 
териториални  
звена 
Координира 
действията: 
Заместник 
председател на 
ООСПК 

 Подобрен институционален 
капацитет на администрациите  

2.2 Усъвършенстване на процедурните 
правила за осъществяване на 
дейностите във връзка с подадени 
сигнали за корупция и 
възможностите за осигуряване на 
публичност на разкритите случаи на 
корупция и наложени наказания 

 декември Всички 
ведомства, 
където е 
приложимо   

Утвърдени 
вътрешни 
правила 

Подобрен институционален 
капацитет на администрациите  

2.3 Усъвършенстване на системата за 
непрекъснато наблюдение и анализ 
на състоянието на корупционния 

м. април Всички 
ведомства, 
където е 

Правила за 
оценка на 
корупционния 

Ограничаване на корупционния 
риск  



риск в съответната администрация, 
насочена към превантивната 
дейност 

приложимо   риск на 
отделните 
администрации 

2.4 Актуализиране на Етичния кодекс 
за поведение на служителите от 
държавните институции, в частта 
„Конфликт на интереси” 

юни Областна 
администрация, 
общини и др. 
/където е 
приложимо/   

Актуализирани 
кодекси за 
поведение 

Ограничаване на корупционния 
риск  

2.5 Укрепване статуса и 
професионализма на 
администрациите, подобряване на 
професионалната квалификация на 
служителите чрез продължаващо 
обучение по проблемите на 
корупцията, конфликтите на 
интереси и професионалната етика 

постоянен Всички 
ведомства  

Проведени 
обучения и 
обучени 
служители 

 

2.6 Участие в обучения на членовете на 
обществени съвети за 
противодействие с корупцията, 
ръководители на териториални 
звена на изпълнителната власт и 
представители на областните 
структури на синдикатите и 
работодателите  

Постоянен Всички членове 
на съвета 

% членове, 
участвали в 
обучение 

Повишаване на капацитета по 
превенция на корупция и 
предотвратяване на конфликт на 
интереси. 

2.7 Запознаване на служителите в 
администрацията с Процедурите за 
докладване при откриване на 
грешки, нередности, неправилна 
употреба, измами и злоупотреби 
при промяна и актуализация  

постоянен Областна 
администрация – 
Ямбол 

Чрез подпис Повишаване на капацитета по 
превенция на корупция и 
предотвратяване на конфликт на 
интереси. 

2.8 Обучения по антикорупционни 
практики на служителите, чиито 
задължения са свързани с 

постоянен Областна 
администрация – 
Ямбол  

Проведени 
обучения и 
обучени 

Повишаване на капацитета по 
превенция на корупция и 
предотвратяване на конфликт на 



управление на програми и проекти 
за усвояване на средства от ЕС, 
както и на служителите с контролни 
функции 

служители интереси. 

III. ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
3.1 Взаимодействие с Президентство, 

Народно събрание, министерствата 
и инспекторатите при 
министерствата по 
антикорупционна проблематика. 
Информиране и обмен на 
информация. 

постоянен Председател на 
ООСППК 

 Подобрено хоризонтално и 
вертикално взаимодействие 
между институциите за 
противодействие на корупцията 

3.2 Приемни дни  на Областния 
управител, в качеството му на 
Председател на Областния 
обществен съвет за превенция на 
корупцията за граждани, съвместно 
с народни представители, 
ръководители на териториални 
звена с контролни функции, 
представители на НПО-сектора и 
членове на ООСППК- област Ямбол  

Постоянен 
по график 

Председател на 
ООСППК 

Брой събития  Подобрено хоризонтално и 
вертикално взаимодействие 
между институциите за 
противодействие на корупцията 

3.3 Провеждане на работни срещи на 
Председателя и Зам. Председателя 
на ООСППК с народните 
представители, министри, 
кметовете на общини, синдикални, 
работодателски и неправителствени 
организации, по въпроси касаещи 
прозрачността на управлението и 
между институционалното 
сътрудничество, с цел превенция и 
противодействие на корупцията.  

постоянен Председател на 
ООСППК 

Брой срещи  Подобрено хоризонтално и 
вертикално взаимодействие 
между институциите за 
противодействие на корупцията 



3.3 Антикорупционно сътрудничество 
и взаимодействие с цел 
синхронизиране на политики и 
съвместни действия по 
предотвратяването на корупционни 
практики и обмен на информация: 

постоянен  Замeстник 
председател на 
ООСППК и 
кметове  

Брой срещи  Подобрено сътрудничество и 
взаимодействие за превенция и 
противодействие на корупцията  

3.3.1 Антикорупционно сътрудничество 
и взаимодействие с местната власт: 
кметове на Общини, кметове на 
кметства, председатели на 
Общински съвети на територията на 
областта.  

постоянен Замeстник 
председател на 
ООСППК и 
кметове 

Брой срещи  

3.3.2 Антикорупционно сътрудничество 
и взаимодействие с  териториалните 
звена на изпълнителната власт, 
областните структури на 
синдикалните и работодателски 
организации.   

Постоянен Заместник 
председател на  
ООСПК, 
представители 
на синдикати и 
работодателски 
организации 

Брой срещи  

IV. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
4.1 Международен обмен и 

сътрудничество, с цел изучаване и 
прилагане на антикорупционни 
практики в дейността на 
администрацията и териториалните 
звена на изпълнителната власт. 
Участие на членове на ООСППК в 
международни антикорупционни 
форуми, инициативи и обучителни 
курсове. 

постоянен Председател на 
ООСППК 

Брой   

 
 
 


