
                                    

ОБЛАСТНА ПЛАН-ПРОГРАМА  

ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 

/ООСППК/ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2020 Г.  

 

 

№ 

 

Мярка Срок Отговорна 

институция/служител 

Индикатор на оценка на 

изпълнението 

Очаквано 

въздействие 

I. Въвеждане на единен подход за всеобхватно и унифицирано планиране и отчитане на действията 

в областта на антикорупционната политика 

1.  Прилагане на антикорупционен 

механизъм за докладване на 

резултатите в областта на 

противодействие на корупцията. 

Изискване на годишни доклади 

от териториалните звена на 

изпълнителна власт и 

общинските администрации за 

постъпили сигнали за корупция 

срещу служители и 

предприетите действия.  

декември 

2020 г. 

Секретар на ООСППК Изготвяне на обобщен 

доклад за получените 

доклади от 

териториалните звена на 

изпълнителна власт и 

общинските 

администрации и 

публикуването му на 

интернет страницата на 

Областна администрация. 

Повишена степен на 

осведоменост и 

прозрачност. 

 

II. Секторен подход за превенция и противодействие на корупцията 

 

1. Преглед и при необходимост 

актуализиране на Вътрешните 

правила, процедури и други в 

съответствие с действащото 

законодателство. Изискване 

на годишни доклади от 

териториалните звена на 

изпълнителна власт и 

общинските администрации. 

постоянен Секретар на ООСППК Изготвяне на обобщен 

доклад за получените 

доклади от 

териториалните звена на 

изпълнителна власт и 

общинските 

администрации и 

публикуването му на 

интернет страницата на 

Областна администрация. 

Идентифициране на 

пропуски и непълноти, 

които позволяват 

извършването на 

дейности в 

противоречие с 

нормативната уредба. 

III. Мерки, целящи укрепване на антикорупционната среда 



1. Подобряване механизмите по 

превенция на корупцията за 

идентифициране на 

дефицитните 

области по отношение на 

корупционното поведение. 

 

постоянен Секретар на ООСППК  Поддържане на регистър 

за 

получени сигнали за 

корупция с цел 

установяване на звена и 

дейности, за които 

преобладават сигналите с 

оглед предприемане на 

мерки за 

преустановяването им 

точно в тези области. 

Подобрена превенция 

на корупцията 

IV. Мерки за създаване на прозрачност в дейността на ООСППК и за популяризиране  

на предприетите антикорупционни мерки 

1. Популяризиране на дейността 

на ООСППК 

постоянен Областна 

администрация Ямбол 

Актуална информация 

интернет страницата на 

администрацията  

Прозрачност в работата 

на ООСППК 

V. Сътрудничество между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнес 

 
 

1. Провеждане на анкета сред 

потребителите на 

административни услуги в 

Областна администрация Ямбол 

относно удовлетвореността им и 

евентуално наличие на 

корупционни практики 

Декември 

2020 г. 

Областна 

администрация Ямбол  

Доклад Ограничаване на 

корупционния риск в 

предоставянето на 

административните 

услуги. 

VI. Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск  

1. Оценка на корупционния риск  

 

Декември 

2020 г.  

Областна 

администрация Ямбол 

Извършена оценка на 

корупционния риск  

 

Превантивен ефект и  

въздействие 

 

 

 


