ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Утвърдил:
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ
Председател на ДАМТН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДАМТН КЪМ 31.03.2019 г.
Описание на мярката

Предприети действия

Отговорно лице

Срок за
изпълнение

Причина за
неизпълнението

Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени
поръчки
Усъвършенстване на
Изменени са:
Главен секретар
Текущо до
вътрешната уредба, въз
31.12.2019 г.
 Вътрешни правила за управление на Директор Д ФА
основа на която ДАМТН
Главен
цикъла на обществените поръчки,
функционира и
счетоводител
провеждани от ДАМТН (ВПосъществява финансовата
Финансови
ДАМТН-08.01)
си дейност: процедури по  Вътрешни правила за реда и начина
контрольори
ЗОП, ВП за разходване и
за командироване и отчитане на
отчитане на финансови
командироването на служителите на
средства
ДАМТН в страната (ВП-ДАМТН07.03)
 Вътрешни правила за ползване на
служебни автомобили, собственост
на ДАМТН и отчитане на разходите,
свързани с тяхното управление (ВПДАМТН-07.05)
 Вътрешни правила за придобиване,
управление, разпореждане и
поддържане на недвижими имоти и
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движими вещи – държавна
собственост, предоставени за
управление на ДАМТН (ВП-ФА07.03)
Вътрешни правила за установяване и
събиране на публични държавни
вземания от ДАМТН (ВП-ФА-08.02)

Корупционен риск - извършване на контролни дейности
Намаляване на
Периодично е извършвана ротация на
корупционния риск при
инспекторите на регионално ниво,
осъществяване на
проведени са съвместни проверки с
надзорната и контролната представители на няколко дирекции
дейност на ДАМТН
и/или на други органи
Контролните и надзорни дейности са
осъществени под наблюдението на
преките началници и директорите на
дирекции, като са следвани разписаните
задължения и алгоритми за
осъществяване на съответната дейност.
Засилване на контрола за
изпълнение на законите и
органичаване на средата
за нерегламентирани
корупционни практики

1.Осъществено е активно и ефективно
сътрудничество с областните
управители
2.Обучени са 12 служители по теми:
 Изменения и допълнения в Закона
за обществените поръчки и
Правилника за неговото прилагане,
в сила от 1 март 2019 г. (1 сл.)
 Нови моменти, свързани с
вътрешния контрол в публичния
сектор. Изменения и допълнения в
Закона за финансовото управление

Зам.председатели Текущо до
Главен секретар
31.12.2019 г.
Директори на
дирекции

-

Председател на
Текущо до
ДАМТН
31.12.2019 г.
Зам.председатели
Главен секретар
Директори на
дирекции

-
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Създаване на електронни
бази данни за
осъществяване на
проверките/инспекциите
на специализираните
дирекции

Публикуване на данни за
извършената контролна и
надзорна дейност

и контрол в публичния сектор.
Актуални въпроси от финансовосчетоводната дейност в
бюджетните организации (2 сл.)
 Промените в Административнопроцесуалния кодекс - ДВ, бр. 77 от
18 септември 2018 г. (2 сл.)
 Новите стандарти и инструменти
при провеждане на обществени
консултации и привличане на
гражданите в процеса по вземане на
решения. (5 сл.)
 Промени в нормативната уредба за
държавната служба през 2019 г.
(2сл.)
Предстои изграждане на електронни
бази данни за осъществяване на
проверките/ инспекциите на
специализираните дирекции по проект
по ОПИК

Публикувани са 3 бр. отчети за
дейността на ДАМТН за 2018 г.
съгласно Процедура П-ДАМТН-09.02
Ежеседмично на сайта на ДАМТН са
публикувани новини за осъществена
контролна и надзорна дейност

Главен секретар
Главни
директори
Н-к отдел АИО

До
31.12.2019 г.

Забавяне в
изпълнението
поради
едногодишна
съгласувателна
процедура с ДА
ЕУ

Главен секретар
Главни
директори
н-к отдел АИО
н-к отдел УП

Текущо до
31.12.2019 г.

-

Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения,
регистрационни режими, търгове
3

Анализ на структурата и
организацията на работа
на звената, предоставящи
административни услуги

Извършени са структурни промени за
повишаване ефективността на
дейността по предоставяне на
административни услуги

Председател на
до
ДАМТН
31.12.2018 г.
Зам.председатели
Главен секретар
Директори на
дирекции

-

Няма подадени жалби/сигнали относно
дейността по предоставяне на
административни услуги
Намаляване на
Налични и електронно достъпни са 8
отдел АИО
Текущо до
корупционния риск при
бр. публични регистри на
Служители с
31.12.2019 г.
предоставяне на
предоставяните административни
функции по
административни услуги
услуги
поддържане на
Поддържана е актуална информация на регистрите
сайта на ДАМТН
Намален брой отменени решения на
съда по издадени наказателни
постановления
Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или
прилагане на нормативните актове
Прецизиране на
Изменени са 22 бр. процедури,
Председател на
Текущо до
вътрешната уредба, въз
вътрешни правила и инструкции на
ДАМТН
31.12.2019 г.
основа на която ДАМТН
ДАМТН
Зам.
функционира и
Изменени са 25 бр. формуляри към
председатели
осъществява контролната процедури, вътрешни правила и
Главен секретар
и надзорната си дейност
инструкции на ДАМТН
Главни
директори
Отговорник по
качеството
Мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства
Изменение и допълнение
Представени в МИ пакети документи:
Председател на
Текущо до
на нормативни
31.12.2019 г.
 Проект на ПМС на МС за изменение ДАМТН
документи, касаещи пряко
Заместникна Наредба за реда за
дейността на ДАМТН
оправомощаване на лица за проверка председатели
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Приоритетно
компенсиране на
компетентните и
добросъвестни служители
Повишаване на
административния
капацитет

Подобряване на
комуникацията и
установяване на
ползотворно

на средства за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол,
приета с ПМС № 31/12.02.2003 г.
 Проект на Наредба за изменение на
Наредба №РД-16-1054/10.10.2008 г.
за одобряване на типа на тахографи
и тахографски карти и за
изискванията, условията и реда за
регистрация на лицата, които
извършват монтаж, проверка или
ремонт на тахографи, приета от
министъра на икономиката.
До момента не е осъществено
стимулиране на изявени служители на
ДАМТН

Обучени са 21 служители за
повишаване на квалификацията
(вътрешни обучения):
 1 служител, обучен по 6 бр.
показатели за изпитване на течните
горива
 20 служители, обучени за
извършване контрол на лицата,
регистрирани да извършват монтаж
или монтаж и ремонт на тахографи.
Осъществени са съвместни проверки в
областта на метрологичния надзор и
контрола качеството на течните горива,
както обмяна на опит

Главен секретар
Главни
директори

Председател на
ДАМТН
Зам.председатели
Главен секретар
Главни
директори
Председател на
ДАМТН
Зам.
председатели
Главен секретар
Главни
директори

до
31.12.2019 г.

Липса на
финансови
средства

до
31.12.2019 г.

-

Председател на
до
ДАМТН
31.12.2019 г.
Зам.председатели
Главен секретар

-
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сътрудничество между
ИА БСА, ДАМТН и БИМ
Осигуряване на софтуер
за обезпечаване на
информационната и
мрежовата сигурност
Мерки за публичност
Подобряване дейността
по публичност и
комуникация на ДАМТН
със заинтересованите
страни - публикации на
сайта и в пресата, кръгли
маси, брифинги,
интервюта

Публикуване на интернет
страницата на ДАМТН на
информация за
осъществените контролни
и надзорни дейности отчети, доклади,

Поддържа се ефективна защита на
мрежата на ДАМТН от DDoS атаки,
както и защита и мониторинг на
трафика на сървърите за електронна
поща на ДАМТН
Изработен и функциониращ нов сайт на
ДАМТН. Осъществена е периодична
актуализация на информацията,
публикувана на сайта
Осъществени са:
7 бр. публикации на сайта на ДАМТН
20 бр. публикации на Фейсбук
страницата на ДАМТН
38 бр. участия в медии (интервюта)
16 бр. справки за медии
Функциониращ интернет сайт с
автоматизиран процес по
публикуването на информация за
извършените проверки на язовирните
стени и съоръженията към тях.
Периодично на сайта на ДАМТН е
публикувана информация в рубрики:
– Годишни и периодични отчети
- План за действие на ДАМТН
- Новини

Главни
директори
Председател на
до
ДАМТН
31.12.2019 г.
Зам.председатели
Главен секретар
Н-к отдел АИО

-

Главен секретар
на ДАМТН
Директор ДФА
Н-к отдел АИО
Служител по
връзки с
обществеността

до
31.12.2019 г.

-

Главен секретар
на ДАМТН
Директорите на
дирекции
Н-к отдел АИО

до
31.12.2019 г.

-
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резултати от съвместни
действия
Публикуване на интранет
страницата на ДАМТН на
утвърдения
антикорупционен план и
на отчета за изпълнението
му

Утвърденият антикорупционен план за
2019 г. е публикуван на страницата на
ДАМТН.
Годишният отчет за изпълнение на
антикорупционните мерки за 2018 г. е
публикуван на сайта.
Актуализирани са 19 документа и 25
формуляра на СУК (на ИНТРАНЕТ
страницата на ДАМТН)

Председател на
до
ДАМТН
31.12.2019 г.
Зам.председатели
Главен секретар
на ДАМТН
Н-к отдел АИО
Н-к отдел УП

-
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