
Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики 

Съгласувал: 

ПИКОЛА СТОЯНОВ 

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА 

ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 

Дата: 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДАМТН ЗА 2022 Г. 

Петър Горновски - Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (дАМТН) 

Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки 

Описание на Насоченост на Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно Изпълнение/ 
мярката мярката- мярката изпълнени лице неизпълнени 

организационен е и етапи е 
/ кадрови/ 
промени в 
нормативната 
уредба 

Причини при 
неизпълнени 
е 



Под.държане на Организационн Минимизиране на постоянен Анализ на открити Главен 

актуални и мерки злоупотребите, пропуски и секретар 

вътрешни корупционните слабости в Директори 

правила за практики и други документите и на 

управление на прояви. своевременното им Д АПИО и 

цикъла на Осъществяване на отстраняване ДФСДУП 

обществените мониторинг и 

поръчки и контрол по На�\1ален брой на 

осъществяване на процедурите и прекратените 

контрол върху подписването на обществени 

прилагането им договорите по поръчки 

ЗОП като зона с 

висок 
корупционен риск 

Засилване на Организационн Осигурена постоянен Повишена Директор Д 

контрола по и мерки прозрачност и събираемост на ФСДУП 

извършването на проследимост на държавните Главен сче-

плащанията със процеса на вземания то водител 

средства от плащане и Финансови 

бюджета на ефективен Липса на контрольори 

ДАМТН финансов контрол нарушения при 

Ефективно осъществяване на 

работещи плащанията 

контролни 

механизми по 

разходването на 

бюджетните 

средства 



Провеждане на Кадрови мерки Свеждане до постоянен Обучени Главен 

специализирани минимум служители с секретар 

обучения във непознаването или ръководни и Директори Д 

връзка с неправилното експертни ФСДУПи Д 

функциите по тълкуване и функции АПИО 

управление, прилагане на 
разпореждане и нормативната 

разходване на уредба 

средства и 
активи,вкл.по 
процедури на 
зоп 

Корупционен риск - извършване на контролни дейности 

Описание на Насоченост на Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно Изпълнение/ Причини при 

мярката мярката- мярката изпълнени лице неизпълнени неизпълнени 

организационен е и етапи е е 

/ кадрови/ 
промени в 
нормативната 
уредба 

Намаляване на Организационн Законосъобразнос постоянен Увеличен брой на Заместник 

корупционния и мерки т и прозрачност проверките, председател 

риск при Ротация на при извършени с и 

осъществяване на служителите осъществяване на ротация на Главни 

надзорната и при извършване дейността. служителите при директори 

контролната на контролните Н&\.fаляване наличие на на главни 

дейност на и надзорните възможностите за достатъчен дирекции 

ДАМТН дейности нерегламентирани човешки и Директор Д 

действия от страна финансов ресурс АПИО 

на служителите Намален брой на 
сигнали и жалби за 



Осъществяване Организационн Повишаване 

на контрол върху и мерки ефективността на 

местоположениет осъществявания 

о на служебните контрол върху 

автомобили при дейност на 

осъществяване на инспекторите при 

проверките с извършване на 

оглед повишаване проверките 

на вътрешния 
контрол 

Публикуване на Организационн Повишаване 

данни за и мерки степента на 

извършената прозрачност в 

контролна и извършваната 

надзорна дейност контролна и 
надзорна дейност 

постоянен 

постоянен 

извършваните 
дейности 
Намален брой на 
отменени 
наказателни 
постановления 

Брой установени 
нарушения 

Предприети 
действия 

Публикувани 
периодични отчети 
на всяко 
тримесечие 

Заместник 
председател 
и 
Главни 
директори 
на главни 
дирекции 

Заместник 
председател 
и 
Главни 
директори 
на главни 
дирекции 
Директор Д 

АПИО 

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



Описание на Насоченост на Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно Изпълнение/ Причини при 

мярката мярката- мярката изпълнени лице неизпълнени неизпълнени 
организационен е и етапи е е 

/ кадрови/ 
промени в 
нормативната 
уредба 

Системно Организационн Подобрена работа постоянен Повишено Председател 

наблюдение и и мерки на звената, качество на наДАМТН 

анализ на предоставящи предоставяните Заместник 

дейността и административни административни председател 

организацията на услуги услуги и 

работа на звената, Главен 

предоставящи Намалени разходи Минимизиран секретар 

административни на броят на получени Главни 

услуги администрацията жалби/сигнали директори/ 

и срокове за относно Директори 

извършване на качеството на на главни 
услугата административнит дирекции/ 

е услуги дирекции 

Осигуряване на Организационн Поддържани постоянен 100 % осигурена Н-к отдел 

публичност и и мерки регистри на публичност на АИО 

достъпност на регламентираните поддържаните Служители с 

предоставяните регистрационни/ регистри по отговорност 

административни лицензионни регистрационни/ и по 

услуги режими лицензионни поддържане 
режими на 

Прозрачност и регистрите 

публичност при 
предоставяне на 
административни 
услуги,издаване 



на разрешения и 
лицензии 

Повишаване 
информираността 
на гражданите и 
икономическите 
оператори за 
техните права и 
задължения като 

потребители на 

услуги 

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

професии 

Описание на Насоченост на Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно Изпълнение/ Причини при 

мярката мярката- мярката изпълнени лице неизпълнени неизпълнени 

организационен е и етапи е е 

/ кадрови/ 

промени в 
нормативната 

уредба 
неприложимо 

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

нормативните актове 

Описание на Насоченост на Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно Изпълнение/ Причини при 

мярката мярката- мярката изпълнени лице неизпълнени неизпълнени 

организационен е и етапи е е 

/ кадрови/ 

промени в 



нормативната 
уредба 

Изготвяне на Организационн Повишаване постоянен Изготвени проекти Председател 

предложения за и мерки ефективността на нормативни наДАМТН 

промяна на при актове и Заместник 

нормативната осъществяване на необходимите председател 

уредба, относима дейностите в документи за и 

към дейността на ДАМТН приемането им и Главен 

ДАМТН,при представянето им секретар 

установяване Еднозначно за съгласуване Главни 

наличие на тълкуване и директори/ 

противоречия и прилагане на Директори 

непълноти в тях нормативната на главни 

уредба дирекции/ 
дирекции 

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства 

Описание на Насоченост на Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно Изпълнение/ Причини при 

мярката мярката- мярката изпълнени лице неизпълнени неизпълнени 

организационен е и етапи е е 

/ кадрови/ 

промени в 
нормативната 
уредба 



Подобряване на Организационн Повишаване на постоянен Брой осъществени Председател 
комуникацията и и мерки ефективността на съвместни наДАМТН 
установяване на взаимодействие действия с други За�v!естник 
ползотворно между институции, вкл. председател 
сътрудничество с институциите по споразуменията и 
ИАБСА,БИМ, за сътрудничество Главен 
Агенция секретар 
"Митници", МВР, Главни 
ИААА и др. директори/ 

Директори 
на главни 
дирекции/ 
дирекции 

Периодично Организационн Повишаване на постоянен Брой публикувани Ръководство 
информиране на и мерки компетентността документи на наДАМТН 
служителите на на служителите на електронната 
ДАМТНвъв ДАМТН в сферата страница на 
връзка с наЗПКОНПИ ДАМТН 
предприетите 
действия с 
антикорупционна 
насоченост 

Мерки за публичност 

Описание на мярката Срок за Отговорно лице Причини за неизпълнение 
изпълнение и 
етапи 

Подобряване на дейността по постоянен Главен секретар на ДАМТН 
публичност и комуникация на Директор ДАПИО 
ДАМТН със заинтересованите Н-к на отдел АИО 
страни - публикации на интернет Служител по връзки с обществеността 



страницата и в пресата, кръгли 
маси, брифинги, интервюта 
Своевременно публикуване на 
интернет страницата на ДАМТН на 
информация за осъществените 
контролни и надзорни дейности -
отчети, доклади, резултати от 
съвместни действия, новини 

Провеждане на анкети с 
потребителите на предоставяните 
административни услуги и 
изготвяне на анализи на резултатите 
от тях относно удовлетвореността 
на потребителите и за наличие на 
предпоставки за прояви на 
корупционни практики 

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

Обучения 

постоянен 

постоянен 

План - в началото 
на текущата 

година 
Отчети 

периодично на 
тримесечие 
Периодично 

публикуване на 
осъществените 

антикорупционни 
дейности 

Главен секретар на ДАМТН 
Главни директори/ 
Директори на главни дирекции/дирекции 
Н-к на отдел АИО 

Главен секретар на ДАМТН 
Директор Д АПИО 

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

Брой на 
проведените 
обучения 

Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка Индикатор 
тема служители с длъжността им 



В съответствие с графика и тематиката на предлаганите Служители с получени 
10 специализирани обучения от Института по публична администрация сертификати/удостоверения за успешно 

и/или други обучителни институции преминато обучение 

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 

Адрес E-mail адрес Телефонен номер Специални кутии, Други 
поставени в 
администрацията 
/описание на 
местонахождението 
/ 

ДАМТН - централно damtn@damtn. govemment. bg 02 980 63 17 да През интернет 
управление, София 1797, страницата на ДАМТН 
бул. Г.М.Димитров 52 А в рубрики: 

Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

гр. Видин 3700, damtn@darntn. governrnent. bg телефони на съответната да През интернет 
пл. "Бдинци" № 1 главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 

на интернет страницата на в рубрики: 
ДАМТН Антикорупция и 

СИГНАЛИ 
гр.Благоевград 2704, damtn@,damtn. government. bg телефони на съответната да През интернет 
ул."Свобода" №1 главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 

на интернет страницата на в рубрики: 
ДАМТН Антикорупция и 

СИГНАЛИ 
гр. Варна 9023, darntn@darntn. govemment. bg телефони на съответната да През интернет 
кв."Владиславово", главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 
ул."Мургаш" № 5 в рубрики: 



гр. Бургас 8010, 
ж.к."Славейков", ул. 
"Проф. Я.Якимов" № 25, 
ет.3 

гр. Хасково 6300, 
бул. ,,България" № 152, 
ет.5 

гр. Пловдив 4017, бул. 
Санкт Петербург № 67 

гр. Стара Загора 6000 
бул. "Цар Симеон 
Велики" № 157, вх. В 

гр. Велико Търново 5000, 
кв. "Акция", ул. 
"Чумерна" № lA 

гр. Ловеч 5500, ул. 
"Търговска" 24, дом 
Преслав, ет.3 

damtn@damtn. governшent. bg 

damtn@damtn.goveгnrnent.bg 

damtn(Щdamtn. governrnent. bg 

damtn@damtn. governrnent. bg 

damtn(Щdamtn. government. bg 

damtn@damtn.o:oveгrunent.bg 

на интернет страницата на 
ДАМТН 

телефони на съответната 
главна дирекция, посочени 
на интернет страницата на 

ДАМТН 

телефони на съответната 
главна дирекция, посочени 
на интернет страницата на 

ДАМТН 

телефони на съответната 
главна дирекция, посочени 
на интернет страницата на 

ДАМТН 

телефони на съответната 
главна дирекция, посочени 
на интернет страницата на 

ДАМТН 

телефони на съответната 
главна дирекция, посочени 
на интернет страницата на 

ДАМТН 

телефони на съответната 
главна дирекция, посочени 
на интернет страницата на 

ДАМТН 

Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

да През интернет 
страницата на ДАМТН 

в рубрики: 
Антикорупция и 

СИГНАЛИ 
да През интернет 

страницата на ДАМТН 
в рубрики: 

Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

да През интернет 
страницата на ДАМТН 

в рубрики: 
Антикорупция и 

СИГНАЛИ 
да През интернет 

страницата на ДАМТН 
в рубрики: 

Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

да През интернет 
страницата на ДАМТН 

в рубрики: 
Антикорупция и 

СИГНАЛИ 

да През интернет 
страницата на ДАМТН 

в рубрики: 



Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

гр. Русе 7000, ул. "Мария damtn@damtn. govemment. bg телефони на съответната да През интернет 
Луиза" № 19 главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 

на интернет страницата на в рубрики: 
ДАМТН Антикорупция и 

СИГНАЛИ 
гр. Враца 3000 damtn@.damtn. govemment. bg телефони на съответната да През интернет 
ул. "Ген. Леонов" № 95, главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 
ет. 5 на интернет страницата на в рубрики: 

ДАМТН Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

гр. Шумен 9700 damtn@damtn. govemment. bg телефони на съответната През интернет 
бул. "Мадара" № 13А главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 

на интернет страницата на в рубрики: 
ДАМТН Антикорупция и 

СИГНАЛИ 
гр. Плевен, 5800, ул. damtn@damtn.goveгnment.bg телефони на съответната През интернет 
"Дойран" № 27 главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 

на интернет страницата на в рубрики: 
ДАМТН Антикорупция и 

СИГНАЛИ 
гр. Ямбол 8600, ул. damtn(a)damtn. govemment. bg телефони на съответната През интернет 
,,Димитър Благоев" № 13, главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 
ет. 1 на интернет страницата на в рубрики: 

ДАМТН Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

гр. Сливен 8800 daп1tn@damtn.govemment.bg телефони на съответната През интернет 
"Промишлена зона", ул. главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 
"Банско шосе" № 5, ет.8 на интернет страницата на в рубрики: 

ДАМТН 



Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

гр. Кърджали 6600, ул. damtn(a)damtn_government. bg телефони на съответната През интернет 
„Деспот Слав" № 1, ет. 4 главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 

на интернет страницата на в рубрики: 
ДАМТН Антикорупция и 

СИГНАЛИ 

гр. Перник 2300, пл. damtn�damtn. government. bg телефони на съответната През интернет 
"Иван Рилски" №1, вх.Б главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 
ет.9 на интернет страницата на в рубрики: 

ДАМТН Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

гр. Габрово 5304, кв. damtn@.damtn. government. bg телефони на съответната През интернет 
"Христо Смирненски", ул. главна дирекция, посочени страницата на ДАМТН 
"Бодра смяна" № 3 на интернет страницата на в рубрики: 

ДАМТН Антикорупция и 
СИГНАЛИ 

Мерки за защита на лицата, подали сигнали 

Същност на мерките 

Поддържане на актуални документи: ВП-ДАМТН-05. 02 Разработените Вътрешни правила и Инструкция определят механизма за 
"Вътрешни npaвwta за защита на лицата. подаващи осигуряване приемането и отработването на сигнали в ДАМТН при спазване на 
сигнали за злоупотреба с власт и корупция" и правилата за защита на лицата, подали сигналите 
Инструкция И-ДАМТН-09. 01 "Управление на сигнали" 


