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ОТЧЕТ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН 

НА 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ 

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КЪМ 31.12.2021 Г. 

ИВАН КРЪСТЕВ - ресорен заместник - министър, който отговаря за координацията на антикорупционните дейности  

ВРБ – Национален институт за помирение и арбитраж 

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки 

Конкретно 

идентифици

ран 

корупционе

н риск 

Описание на 

мярката 

Насоченост 

на мярката – 

организацио

нен/ 

кадрови/ 

промени в 

нормативнат

а уредба 

Крайна цел на 

мярката  

Срок за 

изпълнен

ие и етапи 

Индикатор  Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнени

е 

Причини при 

неизпълнение 

Незаконосъоб

разност при 

разходване на 

публични 

средства 

 

1.6. Преглед и 

актуализиран

е на вътрешно 

ведомственит

е актове в 

сферата на 

управление на 

финансовите 

и 

материалните 

активи с оглед 

недопускане 

на проява на 

Организацион

ен/промени в 

нормативната 

уредба 

Осигуряване на 

прозрачна и 

законосъобразн

а среда при 

управлението, 

разпорежданет

о и 

разходването 

на бюджетни 

средства, 

активи, вкл. 

обществени 

поръчки 

31.03.2021 

г. 

Извършен преглед 

и актуализация на 

вътрешните 

актове. 

 

Издадени 

вътрешни актове в 

сферата на 

управление на 

финансовите и 

материални 

активи, 

включително 

Зам.-директор 

на 

НИПА/Главе

н 

юрисконсулт 

на НИПА 

 

 

 

Изпълнителен 

директор на 

АКСУ 

Изпълнено. 

Извършен е 

преглед на 

вътрешно 

ведомствени

те актове. 

Актуализира

на е 

стратегията 

за 

управление 

на риска. 

Приети са 

 



рискове и на 

корупционни 

практики, 

гарантиране 

на 

интегритета 

на 

управленскит

е процеси  

 

обществените 

поръчки  

нови 

вътрешни 

правила за 

осъществява

не на 

предварителе

н контрол за 

законосъобра

зност при 

разходване 

на публичен 

ресурс  

Корупционен риск – извършване на контролни дейности 

Конкретно 

идентифици

ран 

корупционе

н риск 

Описание на 

мярката 

Насоченост 

на мярката – 

организацио

нен/ 

кадрови/ 

промени в 

нормативнат

а уредба 

Крайна цел на 

мярката  

Срок за 

изпълнен

ие и етапи 

Индикатор  Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнени

е 

Причини при 

неизпълнение 

Неинформира

ност на 

гражданите, 

укриване на 

информация. 

Липса на 

прозрачност и 

контрол; 

Неправомерн

о поведение 

от 

служителите 

или 

2.4. Поддъ

ржане и 

обслужване 

на 

алтернативни 

канали за 

подаване на 

сигнали в 

това число: - 

интернет 

форма за 

подаване на 

сигнали, 

Организацион

на насоченост 

Осигуряване на 

различни 

канали за 

подаване на 

сигнали от 

гражданите и 

юридическите 

лица с оглед 

избор на канал, 

който в най-

голяма степен 

отговаря на 

постоянен Брой извършени 

проверки по 

сигнали за 

корупция и 

конфликт на 

интереси, които са 

установили 

потвърждение на 

твърденията в 

сигнала. 

Брой обаждания 

(СПИТАО) 

 

Ръководител 

Инспекторат 

на МТСП 

Директор 

ДСПИТАО, 

Началник на 

отдел ИТАО, 

ДСПИТАО, 

МТСП 

Ръководител 

Инспекторат 

на АСП, 

  



преподавател

и, свързани с 

провежданите 

обучения от 

ЦРЧРРИ. 

Ограничен 

достъп на 

граждани и 

юридически 

лица да 

подават 

сигнали за 

корупция и 

конфликт на 

интереси. 

Ненавременн

о подаден или 

неподаден 

сигнал за 

корупционно 

поведение на 

служител, 

поради 

неосигурена 

възможност 

от 

администрац

ията. 

достъпна на 

интернет 

страницата на 

съответното 

ведомство 

и/или  

-Кутии за 

сигнали на 

достъпно и 

видно за 

потребителит

е място и/или 

- телефон 

и/или 

- електронна 

поща за 

подаване на 

сигнали 

 

възможностите 

им. 

 

Директор на 

ДАОИТ в ИА 

ГИТ, 

Главен 

секретар на 

АЗ, 

Директор на 

Дирекция 

АПФИО, 

АХУ, 

Главен 

секретар на 

ДАЗД, 

Главен 

секретар на 

АКСУ, 

Изпълнителен 

директор на 

ФСЗ, 

Директор на 

ФУТ, 

Зам. 

Директор на 

НИПА, 

Директор на 

ЦРЧРРИ 

Ръководител 

проект/Гл. 

координатор 

на ПКБ 

Директор 

дирекция 

АПФИО, 

АКСУ 



Неправомерн

о поведение 

от служители 

и/или 

преподавател

и, свързани с 

провежданите 

обучения от 

ЦРЧРРИ. 

2.6. 

Поддържане 

на 

регистър/кни

га за 

сигнали/преп

оръки от 

участниците 

в обучения 

към 

лекторите и 

съдържаниет

о на 

програмите в 

Центъра за 

развитие на 

човешките 

ресурси и 

регионални 

инициативи 

Организацион

на насоченост 

Текущ контрол 

относно 

постъпилите 

сигнали/препор

ъки от 

участниците в 

обученията и 

предприетите 

действия 

Постоянен Брой подадени и 

проверени 

сигнали; 

Брой получени 

препоръки от 

участниците в 

обучения и 

предприети 

действия 

Служител, 

който е 

определен да 

води и 

поддържа 

регистъра/кни

гата  

Директор на 

ЦРЧРРИ 

  

Укриване на 

информация. 

Неупражнен 

контрол от 

ръководител 

или 

контролен 

орган; 

Злоупотреба 

със служебно 

положение с 

цел 

облагодетелст

ване; 

Неизпълнени

е на служебни 

2.7. Инфор

миране на 

Инспектората 

на МТСП за 

постъпил/и 

сигнал/и, 

съдържащи 

твърдения за 

корупционно 

поведение и 

прояви, 

конфликт на 

интереси и 

несъвместимо

ст, 

предприети 

Организацион

на насоченост 

Предприемане 

на 

своевременни 

действия от 

ВРБ при 

постъпили 

сигнали, 

съдържащи 

твърдения за 

корупционно 

поведение и 

прояви, 

конфликт на 

интереси и 

несъвместимос

т 

Постоянен

/ при 

постъпван

е на сигнал 

с 

твърдения 

за 

корупцион

но 

поведение 

и прояви, 

конфликт 

на 

интереси и 

несъвмест

имост 

Брой постъпили 

сигнали 

Брой сигнали, за 

които 

Инспекторатът е 

информиран и при 

необходимост е 

предприел 

последващи 

действия за 

проверка на 

сигнала 

Ръководител 

на 

Инспектората 

на АСП 

Главен 

секретар на 

ИА ГИТ 

Изпълнителен 

директор на 

АЗ 

Главен 

секретар на 

ДАЗД 

Главен 

секретар на 

АХУ 

  



задължения, 

предвидени в 

нормативен 

или 

вътрешновед

омствен акт; 

Бездействие 

при 

постъпила 

информация 

за 

корупционни 

практики и за 

злоупотреба 

със служебно 

положение.   

     

действия и 

резултати 

Главен 

секретар на 

АКСУ 

Изпълнителен 

директор на 

ФСЗ 

Директор на 

ФУТ 

Главен 

юрисконсулт 

на НИПА 

Директор на 

ЦРЧРРИ 

Ръководител 

проект/гл. 

координатор 

на ПКБ 

Риск от 

укриване на 

информация 

Неупражнен 

контрол от 

ръководител 

или 

контролен 

орган; 

Риск от 

 злоупотреба 

със служебно 

положение и 

неизпълнение 

на служебни 

задължения с 

цел 

облагодетелст

ване; 

2.8. Предо

ставяне на 

обобщена 

информация 

до 

Инспектората 

на МТСП за 

постъпили 

сигнал/и, 

съдържащи 

твърдения за 

корупционно 

поведение, 

прояви, 

конфликт на 

интереси и 

несъвместим

ост, за 

предприети 

Организацион

на насоченост 

Инспекторатът 

е информиран и 

при 

необходимост е 

предприел 

последващи 

действия за 

проверка на 

предприетите 

действия по 

сигнала 

На 

полугодие 

Предоставена 

информация от 

всички ВРБ 

Ръководител 

на 

Инспектората 

на АСП 

Главен 

секретар на 

ИА ГИТ 

Директор на 

Дирекция в 

ИА ГИТ 

Изпълнителен 

директор на 

АЗ 

Главен 

секретар на 

ДАЗД 

Главен 

секретар на 

АХУ 

Изпълнено. 

Не са 

постъпвали 

сигнали за 

непрозрачни 

и 

корупционни 

практики в 

НИПА. 

Създадена е 

организация 

и канали за 

достъп на 

гражданите 

до мерките с 

антикорупци

онна 

насоченост и 

каналите за 

 



Липсата на 

пряк/автомат

ичен канал за 

информация 

на 

първостепенн

ия 

разпоредител 

с бюджет е 

предпоставка 

за 

реализиране 

на 

корупционни 

практики. 

действия и 

резултати 

Изпълнителен 

директор на 

АКСУ 

Изпълнителен 

директор на 

ФСЗ 

Директор на 

ФУТ 

Главен 

юрисконсулт 

на НИПА 

Директор на 

ЦРЧРРИ 

 

връзка с 

НИПА. До 

Инспекторат

а на МТСП  

са подавани 

справки за 

постъпили 

сигнали за 

корупция и 

практики 

създадени в 

противоречи

е с 

нормативни 

актове и 

кодекси на 

поведение 

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими  

Конкретно 

идентифици

ран 

корупционе

н риск 

Описание на 

мярката 

Насоченост 

на мярката – 

организацио

нен/ 

кадрови/ 

промени в 

нормативнат

а уредба 

Крайна цел на 

мярката  

Срок за 

изпълнен

ие и етапи 

Индикатор Отгово

рно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнени

е 

Причини при 

неизпълнение 

Неприложи

мо за 

НИПА. 

        

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани 

професии 



Конкретно 

идентифици

ран 

корупционе

н риск 

Описание на 

мярката 

Насоченост 

на мярката – 

организацио

нен/ 

кадрови/ 

промени в 

нормативнат

а уредба 

Крайна цел на 

мярката  

Срок за 

изпълнен

ие и етапи 

Индикатор  Отговор

но лице 

Изпълнение/ 

неизпълнени

е 

Причини при 

неизпълнение 

Неприложи

мо за 

НИПА. 

        

Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи противоречиво тълкуване и/или прилагане на 

нормативните актове 

Конкретно 

идентифици

ран 

корупционе

н риск 

Описание на 

мярката 

Насоченост 

на мярката – 

организацио

нен/ 

кадрови/ 

промени в 

нормативнат

а уредба 

Крайна цел на 

мярката  

Срок за 

изпълнен

ие и етапи 

Индикатор  Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнени

е 

Причини при 

неизпълнение 

Допускане на 

пропуски във 

вътрешно-

ведомствени 

актове и 

прилагане на 

неясна, 

противоречив

а и непълна 

нормативна и 

правна 

уредба.  

5.1.Периодич

ен анализ и 

актуализиран

е на 

вътрешно- 

ведомственит

е актове с 

оглед 

недопускане 

съществуване

то на условия 

за проява на 

Организацион

на 

насоченост/ 

промени в 

нормативната 

уредба 

Актуална и 

съответстваща 

на 

законодателств

ото вътрешно-

нормативна 

уредба 

анализ към 

полугодие

то на 2021 

г. 

и 

актуализир

ане при 

необходим

ост в 

периода 

Брой 

актуализирани 

вътрешни правила 

и процедури 

Директори на 

дирекции в 

МТСП 

Изпълнителен 

директор на 

АСП 

Изпълнителен 

директор на 

АЗ 

Изпълнителен 

директор 

АКСУ 

Извършен е 

преглед на 

вътрешната 

нормативна 

уредба на 

НИПА. 

Утвърдени са 

нови правила 

за 

документооб

орота и са 

приготвени 

 



  

Несъответств

ие във 

вътрешните 

актове с 

политиките 

на 

национално 

ниво за борба 

с корупцията.  

 

корупционни 

практики, 

противоречив

а практика и 

попълване на 

празноти в 

нормативната 

уредба. 

 

 

януари – 

декември 

2021 г.  

 

За НИПА - 

30.04.2021 

г. 

 

Директор на 

дирекция в 

ИА ГИТ 

Директор 

АПФИО, 

АХУ 

Председател 

на ДАЗД 

Изпълнителен 

директор на 

ФСЗ 

Директор 

ФУТ 

Главен 

юрисконсулт 

на НИПА, 

зам.-директор 

на НИПА 

Директор на 

ЦРЧРРИ 

Ръководител 

проект – 

главен 

координатор 

на ПКБ 

проекти на 

актове в 

областта на 

системата за 

финансово 

управление и 

контрол.   

Двусмислено 

тълкуване на 

нормативната 

уредба и 

неясноти в 

законодателст

вото, водещи 

до 

корупционни 

практики.  

5.2.Изготвяне 

на 

предложения 

до министъра 

на труда и 

социалната 

политика във 

връзка с 

установени 

празноти 

и/или 

Промени в 

нормативната 

уредба 

Постигане на 

висока степен 

на яснота на 

нормативните 

актове с оглед 

недопускане на 

възможност за 

двусмислено 

тълкуване, 

създаващо 

условия за 

при 

установена 

необходим

ост 

Изготвени 

предложения до 

министъра 

Директори на 

дирекции в 

МТСП 

Изпълнителен 

директор на 

АСП 

Изпълнителен 

директор на 

АЗ 

Не е 

констатирано 

двусмислено 

тълкуване на 

нормативни 

актове 

регулиращи 

дейността на 

НИПА. Не са 

налични 

празноти и 

 



неясноти в 

законодателст

вото, които 

биха довели 

до наличието 

на риск от 

корупционни 

прояви/практ

ики 

възникване на 

корупционни 

практики 

Главен 

секретар на 

ИА ГИТ 

Изпълнителен 

директор на 

АХУ 

Изпълнителен 

директор 

АКСУ 

Председател 

на ДАЗД 

Изпълнителен 

директор на 

ФСЗ 

Директор на 

ФУТ 

Главен 

юрисконсулт 

на НИПА, 

зам.-директор 

на НИПА 

неясноти в 

законодателст

вото, които 

биха довели 

до риск от 

корупционни 

прояви или 

практики. 

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства 

Конкретно 

идентифици

ран 

корупционе

н риск 

Описание на 

мярката 

Насоченост 

на мярката – 

организацио

нен/ 

кадрови/ 

промени в 

нормативнат

а уредба 

Крайна цел на 

мярката  

Срок за 

изпълнен

ие и етапи 

Индикатор  Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнени

е 

Причини при 

неизпълнение 



Непредприем

ане на 

действия по 

постъпили 

сигнали. 

6.1. Контр

ол по 

поддържане в 

актуалност на 

Регистър на 

сигнали за 

нередности  

на УО по 

ОПХ - УО 

разглежда 

всеки подаден 

сигнал, при 

спазване 

конфиденциа

лността на 

информацият

а.Оторизиран 

служител по 

нередности 

поддържа 

регистър на 

сигналите в 

ИСУН 2020. 

 

организацион

на насоченост 

 

Разглеждане и 

проверка на  

сигналите с цел  

предприемане 

на корективни 

мерки по 

установени 

нередности по 

подадените 

сигнали и 

намаляване на 

предпоставки 

за 

корупционни 

прояви при 

реализирането 

на ОПХ 

ФЕПНЛ 

постоянен Брой разгледани 

сигнали и брой 

извършени 

проверки; 

Брой на 

установените 

нередности. 

Директор на 

дирекция 

МСПЕИ, 

АСП 

  

Забавяне на 

съгласувател

ни процедури 

между ПКБ и 

бенефициент

ите. 

6.2. Извър

шване на 

съгласувател

ни процедури 

между ПКБ и 

бенефициент

ите относно 

дейностите 

по сключени 

споразумения

. 

 

Организацион

на насоченост 

Недопускане на 

предпоставки 

за корупционни 

прояви 

Постоянен Брой проведени 

комуникации (на 

място или 

писмено, или 

електронно) за 

установени 

пропуски, 

неточности и 

грешки 

Ръководител 

проект – 

главен 

координатор 

  



 

Мерки за публичност 

Конкретно 

идентифици

ран 

корупционе

н риск 

Описание на 

мярката 

 

Срок за изпълнение и етапи Отговорно лице 

 

Изпълнение / Причини за 

неизпълнение 

Неинформира

ност на 

гражданите. 

Липса на 

публичност и 

прозрачност; 

Укриване на 

сигнали 

срещу 

дейността на 

структурата; 

Липса на 

прозрачност 

по отношение 

на мерките, 

които се 

предприемат 

за превенция 

на 

корупцията. 

Непопуляриз

7.1.Публикац

ии на 

официалните 

интернет 

страници на 

МТСП и ВРБ: 

Поддържане в 

актуалност на 

информацият

а в раздел 

„Антикорупц

ия“ на 

официалната 

интернет 

страница на 

администраци

ята 

 

Постоянен Ръководител на Инспекторат МТСП 

Ръководител на Инспекторат АСП 

Главен секретар на АЗ 

Директор на Д АОИТ в ИА ГИТ 

Директор на дирекция  АПФИО, АХУ 

Главен секретар на ДАЗД 

Изпълнителен директор на ФСЗ 

Директор на ФУТ 

Директор на ЦРЧРРИ 

Заместник-директор на НИПА, Главен 

юрисконсулт на НИПА 

 

 Изпълнено. Не са постъпвали 

сигнали за непрозрачни и 

корупционни практики в 

НИПА. Създадена е 

организация и канали за достъп 

на гражданите до мерките с 

антикорупционна насоченост и 

каналите за връзка с НИПА 



иране на 

антикорупцио

нните мерки. 

Ограничаване 

на правата на 

гражданите и 

бизнеса за 

подаване на 

сигнали за 

неправомерни 

действия или 

бездействия 

на 

администрац

ията. 

Ограничаване 

на  

гражданския 

контрол 

върху 

разходването 

на публични 

средства. 

7.10. Опове

стяване на 

официалната 

страница на 

НИПА на 

резултати от 

извършени 

проверки по 

сигнали за 

корупция 

и/или 

неефективна 

работа на 

администрац

ията 

На всяко тримесечие Заместник-директор на НИПА/Главен 

юрисконсулт на НИПА 

Изпълнено. Не са постъпвали 

сигнали по реда на гражданския 

контрол върху разходването на 

публичен ресурс 

Непрозрачнос

т за 

действията на 

администрац

ията, касаещи 

обработката 

7.12Оповестя

ване на 

официалната 

страница на 

НИПА на 

информация, 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Заместник-директор на НИПА/Главен 

юрисконсулт на НИПА 

Изпълнено. На страницата на 

НИПА са публикувани 

каналите за достъп, както и 

редът за приемане и 

обработване: 

https://tinyurl.com/yms8a4rf  



на 

постъпилите 

сигнали за 

корупция. 

относно 

съществуващ

ите канали за 

достъп за 

подаване на 

сигнали за 

корупция и 

реда за 

тяхното 

приемане и 

обработване 

 

 

 

Не са постъпвали сигнали 

Непрозрачнос

т и 

неинформира

ност. 

7.13Периодич

ни проверки 

относно 

актуалността 

на 

информацият

а на интернет 

страницата на 

НИПА 

ежемесечно Заместник-директор на НИПА/Главен 

юрисконсулт на НИПА 

Изпълнено. Страницата на 

НИПА периодично се 

актуализира.  

Непрозрачнос

т и 

неинформира

ност на 

гражданите за 

дейността на 

администрац

ията.  

7.14Провежда

не на 

пресконферен

ции, 

интервюта, 

участия в ТВ 

и 

радиопредава

ния за 

информиране 

на 

общественост

та, относно 

основните 

моменти от 

дейността на 

Постоянен Заместник-директор на НИПА/Главен 

юрисконсулт на НИПА 

Предвид усложнената 

епидемиологична обстановка в 

страната са минимизирани 

участията на служители в 

събития завишаващи риска от 

разпространение на КОВИД 19. 

Основният канал за 

информиране на гражданите за 

дейността на НИПА е интернет 

страницата на института. 



НИПА, в това 

число: 

• Резулт

атите от 

дейността на 

структурата; 

• Предо

ставяне на 

информация 

по прилагане 

на 

съответното 

законодателст

во; 

• Попул

яризиране на 

промени в 

закони и 

подзаконови 

нормативни 

актове; 

 

Проведени обучения към 31.12.2021 г. 

Брой на проведените 

обучения  

Теми, по които са проведени обучения и броя на 

обучените по всяка тема служители с длъжността им  

Индикатор (брой обучени служители) 

Не са проведени обучения   

   

Възможни начини за подаване на сигнали към 31.12.2021 г. 



Администрация  

адрес 

E-mail адрес Телефонен номер Специални кутии, поставени в 

администрацията /описание на 

местонахождението/ 

Други 

Адрес: НИПА, гр. София 1618, 

ул. „Боряна“ №59, бл 215А, ет. 1. 

e-mail: nipa@nipa.bg 

 

Телефон: 02 425 37 72 

 

Специални кутии, поставени в 

администрацията на адрес: гр. 

София 1618, ул. Боряна №59, бл 

215А, ет. 1. 

Други: интернет 

форма за 

подаване на 

сигнали на сайта 

на НИПА 

Предприети мерки за защита на лицата, подали сигнали към 31.12.2021 г. 

Същност на мерките В НИПА са утвърдени Мерки на НИПА за противодействие и борба с корупцията. На подателите на сигнали се 

гарантира защита чрез мерки, ограничаващи достъпа до информацията, съдържаща се в сигнала и до информацията, 

събрана при проверката на сигнала, както и чрез установяване на правила за запазване в тайна самоличността на 

подателя на сигнала. 

https://www.nipa.bg/media/13616/%D0%B2%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8

%D1%8F-09-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 
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