ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Утвърдил:
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ
Председател на ДАМТН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДАМТН КЪМ 30.06.2020 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
Засилване на контрола за 1. През периода 1 януари – 30 юни 2020 г. са Главен секретар
Текущо до
законосъобразност на
изготвени документации и са проведени 11 Директор Д АПИО и 31.12.2020 г.
проведените процедури
обществени поръчки, от които 1 открита Директор Д ФСДУП
за избор на изпълнители
процедура и 3 публични състезания. Има
по реда на ЗОП
една прекратена поръчка, провеждана чрез
процедура публично състезание, а
откритата процедура към момента на
отчетния период е все още в процес на
провеждане. През отчетния период има
прекратени обществени поръчки на ниски
стойности, но това се дължи на липсата на
кандидати.
2. Намалял е делът на прекратяване на
обществени поръчки поради констатирани
нарушения на провежданите процедури.
3. С цел засилване на контрола за
законосъобразност
на проведените
процедури е проведено обучение на теми:
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„Електронна платформа за обществени
поръчки (ЦАИС ЕОП) в действие.
Първи
стъпки
в
електронното
възлагане – грешки и пропуски при
работата с платформата след старта на
задължителното й прилагане от 01
януари 2020 г. Новите промени в
правната уредба и прилагане в
практиката“ – 5-ма служители
 Обучение за работа с ЦАИС ЕОП – 2ма служители.
4. Изменени
са
и
ВП-ДАМТН-08.01
„Вътрешни правила за управление на
цикъла
на
обществените
поръчки,
провеждани от ДАМТН“.
Засилване на контрола по
извършването на
плащанията със средства
от бюджета на ДАМТН

С цел повишаване на ефективност на
разходването на бюджетните средства са
изменени:
 ВП-ФСДУП-08.02 Вътрешни правила за
установяване и събиране на публични
държавни вземания от ДАМТН
 П-ФСДУП-07.01 Процедура за бракуване,
трансформиране и унищожаване на ДМА и
МЗ в ДАМТН
 ВП-ФСДУП-07.01 Вътрешни правила за
придобиване, управление, разпореждане и
поддържане на недвижими имоти и
движими вещи - държавна собственост,
предоставени за управление на ДАМТН
 ВП-ФСДУП-07.02 Вътрешни правила за
подготовка
и
провеждане
на
инвентаризация в ДАМТН

Директор Д ФСДУП
главен счетоводител
финансови
конртольори

Текущо до
31.12.2020 г.

-
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В отчетния период не са констатирани
нарушения по извършени плащания.
Провеждане на
специализирани
обучения във връзка с
функциите по
управление,
разпореждане и
разходване на средства и
активи, вкл. по
процедури на ЗОП

През отчетния период са обучени 5 служители Главен секретар
на тема „Електронната платформа за Директор Д ФСДУП
обществени поръчки (ЦАИС ЕОП) в действие. и Директор Д АПИО
Първи стъпки в електронното възлагане –
грешки и пропуски при работата с
платформата след старта на задължителното и
прилагане от 01 януари 2020 г. Новите
промени в правната уредба и прилагане в
практиката“. Служителите са получили
сертификат.

Текущо до
31.12.2020 г.

-

През шестмесечието на 2020 г. събираемостта
на държавните вземания (държавни такси) е
съизмерима с тази през предходната година,
но събираемостта на глобите е два пъти пониска поради
въведеното
извънредно
положение и последвалата извънредна
епидемиологична обстановка.
Корупционен риск - извършване на контролни дейности
Намаляване на
През отчетния период периодично е
корупционния риск при
извършвана ротация на инспекторите,
осъществяване на
проведени са съвместни проверки с
надзорната и
представители на няколко дирекции и/или на
контролната дейност на
други органи.
ДАМТН

Зам.председатели
Главен секретар
Директори на
дирекции

Текущо до
31.12.2020 г.
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Контролните и надзорни дейности са
осъществени под наблюдението на преките
началници и директорите на дирекции, като са
следвани разписаните задължения и правила
за осъществяване на съответната дейност.
Не са констатирани нарушения и не са
наложени санкции на служители на ДАМТН.
Ежемесечно се изготвят справки за
издадените АУАН, НП, резолюции за
прекратяване,
обжалвани
наказателни
постановления - изменени, потвърдени и
отменени от съда.
През отчетния период са отменени
81
наказателни постановления (38 бр. от 2017 г.),
като част от тях са отменени поради различно
прилагане и тълкуване на съдебната практика
при сходни казуси.
Предприети са мерки за минимизиране на
отменени
наказателните постановления,
поради допуснати пропуски от служителите работи се за повишаване квалификацията на
служителите при изготвяне на АУАН и
наказателни постановления, обсъждат се
конкретни казуси във връзка с прилагането на
нормативната уредба, съдебната практика и
др.
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За повишаване на квалификацията на
служителите в някои от специализираните
дирекции са проведени вътрешни обучения
относно
административно-наказателната
дейност, осъществявана от тях.
Надграждане на знанията
и уменията на
служителите,
извършващи конторлни
дейности чрез включване
в обучения

1. Проведени са специализирани обучения на
246 служители на ДАМТН по проект №
BG05SFOP001-2.006-0026-С01/31.07.2018 г.
по ОП „Добро управление“:
1.1. 70 служители на ГД НЯСС – предаване на
опит и/или добри практики;
1.2. 53 служители на ГД ККТГ и ДАМТН - за
предаване на опит и/или добри практики;
1.3. 56 служители на ГД НП и ДАМТН предаване на опит и/или добри практики;
1.4. 67 служители на ГД НП и ГД МН по
надзор на пазара на електронни магазини и
платформи и др. за онлайн продажби на
продукти (получили сертификат)
2. Обучени са и 18 служители на ДАМТН по
теми:
• Доказателствена стойност на електронния
документ (4 сл.);
• Правна уредба на защита на личните данни
(1 сл.);
• Управление на риска в дейността на
администрацията (базов модул) (1 сл.);
• Защита на личните данни в дигитална
среда (1 сл.);
• Електронната платформа за обществени
поръчки (ЦАИС ЕОП) в действие. Първи
стъпки в електронното възлагане – грешки и

Зам.председатели
Главен секретар
Директори на
дирекции

Текущо до
31.12.2020 г.

-
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пропуски при работата с платформата след
старта на задължителното и прилагане от 01
януари 2020 г. Новите промени в правната
уредба и прилагане в практиката (5 сл.);
• Централизирана
автоматизирана
информационна
система
Електронни
обществени поръчки (ЦАИС ЕОП), (2 сл.)
• Основни изисквания към системите за
финансово управление и контрол (СФУК) в
публичния сектор (1 сл.);
• модул
„Финансов
контрол“
на
интегрираната система за управление на
фирмената дейност „Поликонт“ (1 сл.);
• Ефективно и сигурно е-управление (2 сл.)
Публикуване на данни за През 2020 г. са публикувани отчет за
извършената контролна и дейността на ДАМТН за 2019 г. (цели на
надзорна дейност
администрацията и в програмен формат),
както и отчет за 1-то тримесечие на 2020 г.
съгласно Процедура П-ДАМТН-09.02

Зам.председатели
Главен секретар
Главни директори
На дирекции и
Директор Д АПИО

Текущо до
31.12.2020 г.

-

Ежеседмично на сайта на ДАМТН се
публикуват
новини
за
осъществената
контролна и надзорна дейност.
Провеждат се срещи и кръгли маси с
икономически оператори и данните се
публикуват на Фейсбук страницата на
ДАМТН.
На сайта на ДАМТН е публикувана и
информация до икономическите оператори,
извършващи монтаж, проверка и ремонт на
тахографи и вписани в регистъра по чл. 89г от
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Закона за автомобилните превози, свързана с
промяна в типовото одобрение на аналогови
тахографи VR2400/SE2400.
На сайта на ДАМТН периодично се публикува
актуална информация за извършени проверки
на язовирни стени и/или съоръженията към
тях.
Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения,
регистрационни режими, търгове
Системно наблюдение и През отчетния период няма подадени Председател на
Текущо до
анализ на дейността и
жалби/сигнали
относно
дейността
по ДАМТН
31.12.2020 г.
организацията на работа предоставяне на административни услуги.
Зам.председатели
на звената, предоставящи
Главен секретар
административни услуги С цел подобряване организацията на работа на Директори на
звената са изменени:
дирекции
 ВП-ККТГ-05.01 „Вътрешни правила за
организацията на дейността на ГД ККТГ и
минимизиране
въздействието
на
субективния фактор“
 И-ККТГ-08.04
„Инструкция
за
установяване на съответствието на течните
горива с изискванията за качество и за
съдържание на биогориво в течно гориво
чрез прилагане критериите на БДС EN ISO
4259 “Нефтопродукти. Определяне и
прилагане на данни за прецизност относно
методите
за
изпитване”
съгласно
нормативната уредба“
 П-ИДТН-08.13 „Процедура за проверка на
лица, стопанисващи плувни басейни, въз
основа на писмен договор за осигурена
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правилна
и
безопасна
техническа
експлоатация и поддръжка на елементите за
вграждане, филтрация и помпи към
плувните басейни – самостоятелни и
прилежащи към места за настаняване“ (2бр.
изменения)
 П-МН-08.01 „Процедура за извършване на
метрологичен надзор на лицата, които
произвеждат, внасят, използват, ремонтират
или са оправомощени за проверка на
средства за измерване“
Актуализирани са 23 документа (процедури 9, вътрешни правила -13 и инструкция - 1) и
32 формуляра от СУК на ДАМТН, както и са
създадени 34 нови формуляра от СУК. На
ИНТРАНЕТ страницата на ДАМТН са
публикувани всички изменения и допълнения
на правила и процедури, свързани с
функциониране и осъществяване на
дейността.
Констатирана е удовлетвореност на клиентите
от предоставените административни услуги.
Осигуряване на
публичност и достъпност
на предоставяните
административни услуги

Налични и електронно достъпни са 9 бр. отдел АИО
публични регистри на предоставяните Служители с
административни услуги.
функции по
поддържане на
Поддържа се актуална информация на сайта регистрите
на ДАМТН.

Текущо до
31.12.2020 г.

-
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Предоставяната
информация
за
предоставяните административни услуги е
ясна и прозрачна.
Съгласно заложените изисквания в чл. 8б, ал.
1 и ал.10 от ЗАЧАВ е изграден публичен
електронен Регистър на лицата, които
разпространяват твърди горива и обектите, в
които се разпространяват твърди горива.
Регистърът е достъпен на интернет
страницата на ДАМТН на следния линк:
https://www.damtn.government.bg/registri/
Корупционен риск - празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или
прилагане на нормативните актове
Изготвяне на
предложения за промени
на нормативната уредба,
относима към дейността
на ДАМТН

Изготвени са:
•
Проект на постановление на МС за
изменение на Наредба за реда за
оправомощаване на лица за проверка на
средства за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, приета с ПМС №
31/12.02.2003 г.
•
Проект на постановление на МС за
изменение
на
Наредба
№
РД-161054/10.10.2008 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
•
Проект на постановление на МС за
приемане на Наредба за условията и реда за

Председател на
ДАМТН
Зам. председатели
Главен секретар
Главни директори
Директори

Текущо до
31.12.2020 г.

-
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осъществяване на техническата и безопасната
експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях;
• Проект на постановление на МС за
изменение и допълнение на Наредба за
устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на газовите съоръжения и
инсталации за втечнени въглеводородни
газове;
• Проект на постановление на МС за
изменение и допълнение на Тарифа №11 за
таксите които се събират в системата на
ДАМТН по Закона за държавните такси;
• Проект на решение на МС за приемане ЗИД
на ЗТИП;
• Проект на постановление на МС за приемане
на Наредба за изискванията за качеството на
твърдите горива, използвани за битово
отопление, условията, реда и начина за техния
контрол;
• Проект на постановление на МС за
изменение и допълнение на Наредба за
изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол;
• Предложения за изменение и допълнение на
ЗЧАВ, поради установени технически грешки
– изпратени в МОСВ;

Забавяне в
приемането на
документите
поради
възникнали
пречки извън
компетентността
на ДАМТН

Съгласуван e проект за изменение и
допълнение на ЗЧАВ в частта, касаеща
дейността на ГД ККТГ.
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства
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Подобряване на
комуникацията и
установяване на
ползотворно
сътрудничество с ИА
БСА, БИМ, А Митници,
МВП, ИААА и др.
Периодично
информиране на
служителите на ДАМТН
във връзка с
предприетите действия с
антикорупционна
насоченост
Мерки за публичност
Подобряване дейността
по публичност и
комуникация на ДАМТН
със заинтересованите
страни - публикации на
сайта и в пресата, кръгли
маси, брифинги,
интервюта

Осъществени са съвместни проверки в
областта на метрологичния надзор и контрола
на качеството на течните горива, както и
обмен на информация и опит между трите
институции.

Председател на
ДАМТН
Зам.председатели
Главен секретар
Главни директори

Служителите на ДАМТН са информирани за Ръководство на
приетото Постановление на Министерски ДАМТН
съвет № 57/02.04.2020 г. за приемане на Кодекс
за поведение на служителите в държавната
администрация, и специално във връзка с
глава четвърта от Кодекса - „Антикорупционно
поведение“.
Осъществява се периодична актуализация на Главен секретар на
информацията, публикувана на сайта на ДАМТН
ДАМТН.
Директор Д АПИО
Н-к отдел АИО
Осъществени са:
Служител по връзки с
107 бр. публикации на сайта на ДАМТН
обществеността
60 бр. публикации на Фейсбук страницата на
ДАМТН
55 бр. участия в медии (интервюта)
34 бр. справки за медии.
Реализирани са и участия в Национални
семинари, кръгли маси.

В рамките на
годината до
31.12.2020 г.

-

Текущо до
31.12.2020 г.

-

Текущо до
31.12.2020 г.

-

Функционира интернет сайт с автоматизиран
процес по публикуването на информация за
извършените проверки на язовирните стени и
съоръженията към тях.
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Изготвени са справки за прокуратурата,
Икономическа полиция, Областни дирекции
на МВР относно извършената надзорна
дейност на някои от специализираните
дирекции.
Своевременно
публикуване на интернет
страницата на ДАМТН
на информация за
осъществените
контролни и надзорни
дейности - отчети,
доклади, резултати от
съвместни действия

Периодично на сайта на ДАМТН се публикува
информация в рубрики:
•
План за действие на ДАМТН
•
Годишни и периодични отчети
•
Планове и отчети за антикорупционни
мерки
•
Информация за осъществен достъп до
обществена информация
•
Проекти на нормативни актове
•
Новини и др.

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

Текущо до
31.12.2020 г.

-

Публикуване на интранет
страницата на ДАМТН на
антикорупционни планове
и отчети, както и на
осъществени
антикорупционни дейности

Утвърденият антикорупционен план за 2020 г.
е публикуван на страницата на ДАМТН.
Годишният отчет за изпълнение на
антикорупционните мерки за 2019 г. също е
публикуван на сайта.

Главен секретар на
ДАМТН
Н-к отдел АИО
Н-к отдел УП

Текущо до
31.12.2020 г.

-

до 31.12.2020
г.

-

Обучения
1 служител
2 служители

Управление на риска в дейността
администрацията (базов модул)

на Отдел ЧП
Директори на
дирекции

Предизвикателството да управляваш
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