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АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ) 

ПАУН ИЛЧЕВ И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БИМ 

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

1.1. Залагане на дискриминационни и ограничителни условия в техническите спецификации и документацията за обществена поръчка 

Описание на мярката Насоченост на мярката – 
организационен/кадрови/промени 
в нормативната уредба 

Крайна цел на 
мярката 

Срок за 
изпълнение и 
етапи 

Индикатор Степен 
на риска 

Отговорно 
лице 

Причини при 
изпълнение 

1.1.1. Повишен контрол при 

изготвяне на документацията за 
ОП 

Организационен Снижаване на риска 
до степен - нисък 

2018 г. Брой проверени 
документи 

среден Началник 

на отдел 
ПА 

 

1.1.2. Осъществяване на 
предварителен контрол за 
законосъобразност 

Организационен Снижаване на риска 
до степен - нисък 

2018 г. Брой одобрени и 
неодобрени 
контролни листове, 
документиращи 
предварителния 
контрол за 
законосъобразност 

среден Финансов 
контрольо
р 

 

2. Корупционен риск – извършване на контролни дейности: 

2.1. Занижен оперативен контрол; 

2.2. Занижен контрол за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност 

Описание на мярката Насоченост на мярката – 
организационен/кадрови/промени 
в нормативната уредба 

Крайна цел на 
мярката 

Срок за 
изпълнение и 
етапи 

Индикатор Степен 
на риска 

Отговорно 
лице 

Причини при 
изпълнение 

2.1.1. Прилагане на процедура за 
наблюдение в БИМ 

Организационен Поддържане на 
риска в степен - 
нисък 

2018 г. Брой осъществени 
проверки. 
Констатации при 
извършените 
проверки. 

нисък Ръководит
ели на 
структурн
и звена 

 

2.2.1. Отчитане на  финансовия 
контрольор пред председателят на 
БИМ 

Организационен Поддържане на 
риска в степен - 
нисък 

2018 г. Брой периодични и 
непериодични отчети. 
Констатации в 
отчетите. 

нисък Председат
ел на БИМ 

 

3. Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензии и разрешения, регистрационни режими, търгове: 

3.1. Съществуване на условия за получаване на подкуп при извършване на проверки на средства за измерване, когато се осъществява плащане на мястото на проверката. 

Описание на мярката Насоченост на мярката – 
организационен/кадрови/промени 

Крайна цел на 
мярката 

Срок за 
изпълнение и 

Индикатор Степен 
на риска 

Отговорно 
лице 

Причини при 
изпълнение 



в нормативната уредба етапи 

3.1.1. Ротация на служителите, 
извършващи съответните 
проверки 

Организационна 

 

Снижаване на риска 
до степен - нисък 

2018 г. Брой проверки, 
отчети от проверките 

среден Главния 
директор 
на ГД 
МИУ; 
главния 
директор 
на ГД 

НЦМ, 
директора 
на 
дирекция 
ИСФУС 

 

3.1.2. Извършване на проверките 
от двама служители, а не от един 
служител 

Организационна Снижаване на риска 
до степен - нисък 

2018 г. Брой проверки, 
отчети от проверките 

среден Главния 
директор 
на ГД 
МИУ; 
главния 
директор 
на ГД 
НЦМ, 
директора 
на 

дирекция 
ИСФУС 

 

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

Няма 

Описание на мярката Насоченост на мярката – 
организационен/кадрови/промени 
в нормативната уредба 

Крайна цел на 
мярката 

Срок за 
изпълнение и 
етапи 

Индикатор Степен 
на риска 

Отговорно 
лице 

Причини при 
изпълнение 

        

5. Корупционен риск – празноти в закона и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове 

Няма 

Описание на мярката Насоченост на мярката – 
организационен/кадрови/промени 
в нормативната уредба 

Крайна цел на 
мярката 

Срок за 
изпълнение и 
етапи 

Индикатор Степен 
на риска 

Отговорно 
лице 

Причини при 
изпълнение 

        

6. Други мерки с оглед специфичните рискове в БИМ: 

6.1. Актуализация на съществуващите антикорупционните процедури в БИМ или разработване на нови. 

Описание на мярката Насоченост на мярката – 
организационен/кадрови/промени 
в нормативната уредба 

Крайна цел на 
мярката 

Срок за 
изпълнение и 
етапи 

Индикатор Степен 
на риска 

Отговорно 
лице 

Причини при 
изпълнение 

6.1.1. Създаване на работна група 
за актуализация/разработване на  
антикорупционните процедури в 
БИМ 

Организационен Наличие на 
адекватни 
антикорупционни 
правила. Снижаване 

2018 г. Адекватност на 
правилата към 
националното 
законодателство и 

среден Председат
ел на БИМ 

 



 

 

 

 

 

 

на риска до степен - 
нисък 

спецификата на БИМ 

Мерки за публичност 

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

Публикуване на  антикорупционните процедури на сайта на БИМ 2018 г. Главен секретар  

Обучения 

Брой на проведените обучения Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка 
тема служители с длъжностите им 

Индикатор 

   

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 

Адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров” № 52 Б Телефонен номер Специални кутии, 
поставени в 
администрацията 
(описание на 
местонахождението) – 
кутия на входа на БИМ 
на адрес  гр. София, бул. 
„Д-р Г.М. Димитров” № 
52 Б 

Други: На интернет 
страницата на БИМ 

    

Мерки за защита на лицата, подали сигнали 

Същност на мерките  

        


