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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДАМТН ЗА 2020 г. 

Описание на мярката Предприети действия Отговорно лице Срок за Причина за 
изпълнение неизпълнението 

Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане на бюджетни соедства и активи, вкл. обществени поръчки 
Засилване на контрола за 1. През 2020 г. са изготвени документации Главен секретар Текущо до изпълнена. 
законосъобразност на на 21 обществени поръчки, провеждани Финансови 31.12.2020 г. 
проведените процедури чрез процедури по ЗОП и 7 броя покани контрольори 
за избор на изпълнители по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП. Директор Д АПИО и 
по реда на ЗОП 2. Изготвени са 67 броя обявления за Директор Д ФСДУП

възлагане н4 обществени поръчки, за

изменение и за приключили договори,

както и 22 броя решения за с:rартиране на

обществени поръчки, за избор на

изпълнител, за изменение и за

прекратяване.

3. Изготвени са 39 броя договори

4. През отчетния период са прекратени 5
обществени поръчки поради липсата на

кандидати.
5. Намалял е делът на прекратяване на

обществени поръчки поради
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Засилване на контрола 
по извършването на 
плащанията със средства 
от бюджета на ДАМТН 

констатирани нарушения на 
провежданите процедури. 

6. С цел засилване на контрола за
законосъобразност на проведените
обществени поръчки са проведени
обучения на теми:

• ,,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 О 1 януари 2020 г.
Новите промени в правната уредба и
прилагане в практиката" - 5-ма
служители;

• ,,Прилагане на закона за обществени
поръчки" - 2-ма служители.

7. Изменени са и ВП-ДАМТН-08.01
„Вътрешни правила за управление на
цикъла на обществените поръчки,
провеждани от ДАМТН".

С цел повишаване на ефективността на Директор Д ФСДУП 
разходването на бюджетните средства са Главен счетоводител 
изменени: Финансови 

• П-ФСДУП-07.01 Процедура за контрольори 

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

Текущо до 
31.12.2020 г. 

изпълнена 
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Провеждане на 
специализирани 
обучения във връзка с 
функциите по 
управление, 
разпореждане и 
разходване на средства и 

активи,вкл. по 

процедури на ЗОП 

движими вещи - държавна собственост, 
предоставени за управление на ДАМТН; 

• ВП-ФСДУП-07.02 Вътрешни правила за
подготовка и провеждане на
инвентаризация в ДАМТН;

• П-ФСДУП-08.01 Процедура по 
заявяване, отпускане, отчитане и 
плащане на финансови средства за 
разходи. 

В отчетния период не са констатирани 
нарушения по извършени плащания. 
През отчетния период са обучени: 
- 5-ма служители на тема „Електронната
платформа за обществени поръчки (ЦАИС
ЕОП) в действие. Първи стъпки в
електронното възлагане - грешки и
пропуски при работата с платформата след
старта на задължителното и прилагане от О 1
януари 2020 г. Новите промени в правната
уредба и прилагане в практиката".
Служителите са получили сертификат;
- 1 служител на тема „Представяне на
актуализираните указания в областта на
финансовото управление и контрол в
публичния сектор".

През 2020 г. събираемостта на държавните 
вземания (държавни такси) е съизмерима с 
тази през предходната година, но 
събираемостта на глобите е с 38 % по-ниска 
в сравнение с 2019 г. поради въведеното 

Главен секретар 
Директор Д ФСДУП 
и Директор Д АПИО 

Текущо до 
31.12.2020 г. 

Изпълнена 
частично поради 
ограничаване на 
обученията във 
връзка с 
епидемиологичната 
обстановка. 
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извънредно положение и последвалата 
извънредна епидемиологична обстановка. 

Коnvпциоиен риск - извъnшване на контnолни дейности 

Намаляване на През отчетния период са проведени 
корупционния риск при съвместни проверки с представители на 
осъществяване на други органи - МВР, Агенция Митници, 
надзорната и Междуведомствен координационен център 
контролната дейност на за противодействие на контрабандата и 
ДАМТН контрол на движението на рискови стоки и 

товари при ГДБОП-МВР. 

Периодично се извършва ротация на 
инспекторите, проведени са съвместни 
проверки с представители на няколко 
дирекции на ДАМТН и представители на 
други органи, както и съвместни проверки 
със служители от отдели „Контролно -
методичен" и от регионалните отдели на 
специализираните дирекции. 

Зам.председатели 
Главен секретар 
Главни директори и 
директори на гл. 
дирекци и дирекции 

Текущо до 
31.12.2020 г. 

изпълнена 
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Контролните и надзорни дейности са 
осъществени под наблюдението на преките 
ръководители и главните директори на 
главните дирекции, като са следвани 
разписаните задължения и правила за 
осъществяване на съответната дейност. 

Периодично се изготвят справки за 
издадените актове за установяване на 
административни нарушения, наказателни 
постановления, резолюции за прекратяване 
на административно - наказателни 

производства, обжалвани наказателни 
постановления - изменени, потвърдени и 
отменени от съда. 

През отчетния период са отменени 74 
наказателни постановления, като част от тях 
са отменени поради различно прилагане и 
тълкуване на съдебната практика при сходни 
казуси. 

Предприети са мерки за минимизиране на 
отменените наказателни постановления, 
поради допуснати пропуски от служителите 
- работи се за повишаване квалификацията
на служителите при изготвяне на актовете за

установяване на административни

нарушения и наказателни постановления,
обсъждат се конкретни казуси във връзка с
прилагането на нормативната уредба,
съдебната практика и др.

5 



Надграждане на 
знанията и уменията на 
служителите, 
извършващи контролни 
дейности чрез 
включване в обучения 

За повишаване на квалификацията на 
служителите в някои от ·специализираните 
дирекции са проведени вътрешни обучения 
относно административно-наказателната 
дейност, осъществявана от тях. 

През отчетния период са проведени: 

1. специализирани обучения на 246
служители на ДАМТН по проект №
BG05SFOP001-2.006-0026-C01/31 .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 - за предаване
на опит и/или добри практики;
1.3. 56 служители на ГД НП - 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 43 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 (2 сл.);
• Електронната платформа за обществени
поръчки (ЦАИС ЕОП) в действие. Първи

Зам.председатели 
Главен секретар 
Главни директори и 
директори на гл. 
дирекци и дирекции 

Текущо до 
31.12.2020 г. 

изпълнена 
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стъпки в електронното възлагане - грешки и 
пропуски при работата с платформата след 
старта на задължителното и прилагане от О 1 
януари 2020 г. Новите промени в правната 
уредба и прилагане в практиката (5 сл.); 
• Предизвикателството да управляваш (5
сл.)
• Централизирана автоматизирана 
информационна система Електро1111и . 
обществе11и 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.);
• Отворени данни в управлението ( 1 сл. );
• Анализ и визуализация на бази данни -
базов (2 сл.);
• Организация на документооборота в
държавната администрация (2 сл.);
• Текстообработка (по ECDL) - за
напреднали (3 сл.);
• Административно обслужване (3 сл.);
• Електронен документ и електронен подпис
(4сл.);
• Прилагане на Закона за обществени
поръчки(2 сл. );
• Кодекс за поведение на .служителите -
функции и основни акценти (1 сл.);
• Обучение по БДСЕN ISO 19011:2018
„Подготовка и провеждане на вътрешни
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Публикуване на данни за 
извършената контролна 
и надзорна дейност 

одити в съответствие с указанията на новия 
ISO 19011:2018 (1 сл.). 

За повишаване на квалификацията на 
служителите в някои от специализираните 
главни дирекции са проведени вътрешни 
обучения. 
През 2020 г. са изготвени и публикувани: 
- отчети за дейността на ДАМТН за 2019 г.
(цели на администрацията, вкл. в програмен
формат);
- отчети за първите 3 тримесечия на 2020 г.
съгласно Процедура П-ДАМТН-09.02 и в
програмен формат;
- Риск-регистър на ДАМТН за 2020 г. и
актуализацията му;
- Антикорупционен план на ДАМТН за 2020
г. и периодични отчети за изпълнението му.

Изготвен е План за дейността на ДАМТН за 
2021 г. (цели на администрацията). 

Ежеседмично на интернет страницата 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. 

Зам.председатели 
Главен секретар 
Главни директори и 
директори на гл. 
дирекци и дирекции 

Текущо до 
31.12.2020 г. 

изпълнена 
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На интернет страницата на ДАМТН е 
публикувана и информация до 
икономическите оператори, извършващи 
монтаж, проверка и ремонт на та."Хографи и 
вписани в регистъра по чл. 89г от Закона за 
автомобилните превози, свързана с промяна 
в типовото одобрение на аналогови 
тахографи VR2400/SE2400. 

На интернет страницата на ДАМТН 
периодично се публикува актуална 
информация за извършени проверки на 
язовирни стени и/или съоръженията към тях. 

Коруnционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, 
nегистnационни режими, n,nгове 

Системно наблюдение и През отчетния период няма подадени Председател на Текущо до 
31.12.2020 г. 

изпълнена 

, анализ на дейността и жалби/сигнали относно дейността по ДАМТН 
организацията на работа предоставяне на административни услуги. Зам.председатели 
на звената, Главен секретар 
предоставящи С цел подобряване организацията на работа Главни директори и 
административни услуги на звената са изменени: 

• 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
4259-2";

директори на гл. 
дирекци и дирекции 

. 
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• И-ККТГ-05.01 „Инструкция за планиране
на проверки и определяне на обекти за
проверка, при осъществяване на
дейността на ГД ККТГ";

• П-ИДТН-08.01 „Технически прегледи на
съоръжения с повишена опасност";

• П-ИДТН-08.07 „Издаване на
удостоверения за вписване в регистъра на
лицата, които извършват дейности по
поддържане, ремонтиране и
преустройване на съоръжения с повишена
опасност и извършване на проверки на
вписаните в регистъра лица";

• П-ИДТН-08.08 „Административно-
наказателно производство"; 

• П-ИДТН-08.09 „Заверяване на техническа
документация";

• П-ИДТН-08.13 „Процедура за проверка на
лица, стопанисващи плувни басейни, въз
основа на писмен договор за осигурена
правилна и безопасна техническа
експлоатация и поддръжка на елементите
за вграждане, филтрация и помпи към
плувните басейни - самостоятелни и
прилежащи към места за настаняване"
(Збр. изменения);

• П-НП-08.03 „Закупуване на
образци/проби и унищожаване на
продукти";

• П-НП-08.04 „Извършване на проверки по
уведомления и писмени искания от
Агенция „Митници''"";

4 
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• 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";

• П-МН-08.07 „Процедура за одобряване на
идентификационни знаци на бутилки";

• П-ККГБО-08.01 „Процедура по
дейностите по регистриране на лицата,
които разпространяват твърди горива, и
обектите, в които се разпространяват
твърди горива";

• П-ККГБО-08.02 „Процедура за
планиране, извършване на проверки на
обекти разпространяващи твърди горива,
вземане на проби, анализ и експертиза на
резултатите от контролни изпитвания";

• П-ККГБО-08.03 „Процедура за
извършване на арбитражни изпитвания и
изготвяне на експертизи след арбитражни
изпитвания";

• П-ККГБО-08.04 „Процедура по
дейностите по заявяване, получаване,
използване, съхранение и отчитане на
защитни стикери, използвани при 
контрола на качеството на горивата за 
битово отопление"; 

• П-ККГБО-08.05 „Процедура по 
предприемане на административно 
наказателни дейности"; 

• П-НЯСС-08.01 „Процедура за 
установяване на администоативните 

. 
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Осигуряване на 
публичност и 

нарушения и налагането на 
административните наказания". 

Въведена е нова процедура П-МН-08.08 
,,Процедура за надзор на пазара на продукти, 
попадащи в обхвата на НСИОССИ и 
НСИОСВНД" в системата за управление на 
качеството на ДАМТН. 

Актуализирани са общо 72 документа 
(процедури - 39, вътрешни правила - 30 и 
инструкции - 4) и 102 формуляра от СУК на 
ДАМТН, както и са създадени 21 нови 
формуляра. На ИНТРАНЕТ страницата на 
ДАМТН са публикувани всички изменения и 
допълнения на правила и процедури, 
свързани с функционирането · и 
осъществяването на дейността по СУК. 

Констатирана е

клиентите от 
удовлетвореност на 

предоставените 
административни услуги. 

Поддържат се 8 бр. публични регистри на Отдел АИО 
предоставяните административни услуги, Служители с 

достъпност на които се актуализират своевременно на отговорности по 
предоставяните интернет страницата на ДАМТН. поддържане на 
административни услуги регистрите 

Поддържа се актуална информация на 
интернет страница на ДАМТН. 

Текущо до изпълнена 
31.12.2020 г. 
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Предоставяната информация за 
предоставяните административни услуги е 
ясна и прозрачна. 

Корупционен риск - празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или 

прилагане на нормативните актове 

Изготвяне на Изготвени са: Председател на Текущо до Изпълнена 
предложения за промени • Проект на постановление на ме за ДАМТН 31.12.2020 г. частично 
на нормативната уредба, изменение на Наредба за реда за Зам. председатели 
относима към дейността оправомощаване на лица за проверка на Главен секретар 
наДАМТН средства за измерване, които подлежат на Главни директори и Забавяне в 

метрологичен контрол, приета с ПМе № директори на гл. приемането на 
31/12.02.2003 г. - .проектът е на дирекции и дирекции документите 
обществено обсы,сдане; поради независещи 
. Проект на постановление на ме за отДАМТН 
приемане на Наредба за условията и реда за обстоятелства. 
осъществяване на техническата и 
безопасната експлоатация на язовирните 
стени и съоръженията към тях и за 
осъществяване на контрол за техническото 
им състояние - Наредбата е в сила от 
31.01.2020 г .. приета е с ПМС № 12 от 
28.02.2020 г., обн. Дър:жавен вестник (дВ). 
бр. 9 от 31 Януари 2020г.; 
• Проект на постановление на ме за
изменение и допълнение на Наредба за
устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на газовите съоръжения -

и инсталации за втечнени въглеводородни
газове - изменението и допълнението на
Наvедбата е пvиета е с ПМС № 330 от
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26.11.2020 г .. обн. ДВ. бр. 103 от 4 декември 
2020г.; 
• I}роект на постановление на ме за
изменение и допълнение на Наредба за
безопасната експлоатация и техническия
надзор на повдигателни съоръжения - след
прuТ<Лючило обществено обсъ:ждане ..
пакетът от документи е внесен в
Министрество на икотюмuката:
• Проект на постановление на ме за
изменение и допълнение на Тарифа №11 за
таксите, които се събират в системата на
ДАМТН по Закона за държавните такси -
изменението и допълнението е публикувано
в ДВ. бр.33 от 7 Април 2020г. ;
• Проект на решение на ме за приемане
Закон за изменение и допълнение на Закона
за техническите изисквания към продуктите
- изменението и допълнението на закона е
обнародвано в ДВ. бр.54 от 16 Юни
2020г., доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември
2020г.;
• Проект на постановление на ме за
приемане на Наредба за изискванията за
качеството на твърдите горива, използвани
за битово отопление, условията, реда и
начина за техния контрол - Наредбата е
лриета е с ПМС № 22 от 17.01.2020 г .. обн.
ДВ. бр. 75 от 25 август 2020г.;
• Предложения за изменения и допълнения
на Закона за чистотата на атмосферния
въздух (ЗЧАВ) в частта, касаеща дейността
на ГД ККТГ, свързани с:
- установени технически rрешки;
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- надзор на пазара на продуктите от обхвата
на наредбата по чл. 8, ал.1 ЗЧАВ в
съответствие с изискванията на Ре гламент
(ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и
на Съвета от 20 юни 2019 година относно
надзора на пазара и съответствието на
продуктите;
- включване на текстове в Преходни и
заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на ЗЧАВ, отнасящи
се до Закон за енергията от възобновяеми
източници с цел да се уеднаквят
изискванията за прилагането на процедура
по спор съгласно изискванията на БДС EN
ISO 4259-2:2018 и реда за предоставяне
и/или заверяване на Декларацията за
съответствие 
разпространение 
разпростоанители.

при 
до 

последващо
крайните

Лnvги меDки с оглед специmичните Dискове в съответните ведомства 

Подобряване на Обменя се информация между ДАМТН, Председател на 
комуникацията и БИМ, Агенция „Митници", ИААА във ДАМТН 
установяване на 
ползотворно 
сътрудничество с ИА 
БСА, БИМ, Агенция 
,,Митници", М ВР, 
ИАААи др. 

връзка с възникнали казуси. 
Сътрудничеството между институциите е 
ползотворно. 

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 - Д АМТН, БИМ и 
Агенция „Митници'". 

Зам.председатели 
Главен секретар 
Главни директори 

В рамките на изпълнена 
годината до 
31.12.2020 г. 
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Периодично 
информиране на 
служителите на ДАМТН 
във връзка с 

Служителите на ДАМТН са информирани за 
приетото Постановление на Министерски 
съвет № 57/02.04.2020 г. за приемане на 
Кодекс за поведение на служителите в 

предприетите действия с държавната администрация, и специално във 

антикорупционна връзка с глава четвърта от Кодекса -

насоченост „Антикорупционно поведение". 

Мерки за пvбличност 

Подобряване дейността 
по публичност и 
комуникация на ДАМТН 
със заинтересованите 
страни 7 публикации на 
интернет страницата на 

ДАМТН и в пресата, 
кръгли маси, брифинги, 
интервюта 

Осъществява се периодична актуализация на 

информацията, публикувана на интернет 

страницата на ДАМТН. 

Осъществени са: 
63 бр. публикации на интернет страницата 
наДАМТН 
72 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. 

Функционира интернет страница с 

автоматизиран процес по публикуването на 

информация за извършените проверки на 

язовирните стени и съоръженията към тях. 

Изготвени са справки за прокуратурата, 

Икономическа полиция, Областни дирекции 

на МВР относно извършената надзорна и 

контролна дейност на 
специализиnаните диnекции. 

някои от 

Ръководство на 
ДАМТН 

Главен секретар на 
ДАМТН 
Главни директори на 
гл. дирекции 
Директор Д АПИО 
Н-к отдел АИО 
Служител по връзки 
с обществеността 

Текущо до 
31.12.2020 г. 

Текущо до 
31.12.2020 г. 

изпълнена 

изпълнена 

16 



Своевременно Периодично на интернет страницата на Главен секретар на Текущо до изпълнена 
публикуване на ДАМТН се публикува информация в ДАМТН 31.12.2020 г. 
интернет страницата на рубрики: Главни директори и 
ДАМТН на информация • План за действие на ДАМТН директори на гл. 
за осъществените • Годишни и периодични отчети дирекции и дирекции 
контролни и надзорни • Планове и отчети за Н-к отдел АИО 
дейности - отчети. антикорупционни мерки
доклади, резултати от . Информация за осъществен достъп до 
съвместни действия обществена информация 

. Проекти на нормативни актове 

. Новини и др„ 

Публикуване на Утвърденият антикорупционен план за 2020 Главен секретар на Текущо до изпълнена 
интернет страницата на г. е публикуван на интернет страницата на ДАМТН 31.12.2020 г. 
ДАМТН на ДАМТН. Н-к отдел АИО 
антикорупционни Отчет за изпълнението на Н-к отдел УП 
планове и отчети, както антикорупционните мерки за 1-во 
и на осъществени шестмесечие и за 3-то тримесечие на 2020 г. 
антикорупционни също са публикувани на интернет 
дейности страницата. 
Обvчения 

1 служител Управление на риска в дейността на ОтделЧР ДО 3 J .J 2.2020 Изпълнена 
администрацията (базов модул) Главни директори и г. частично поради 

директори на гл. ограничаване на 
5 служители Предизвикателството да управляваш дирекции и дирекции обученията във 

връзка с 
2 служители Защита на личните данни в дигитална среда епидемиологичната 

обстановка. 
1 служител Правна уредба на защита на личните данни 
1 служител Кодекс за поведение на служителите -

mУнкции и основни акценти 
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