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Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Подписът е  заличен

УТВЪРДЩЛ;
Снежана Спа сой»
Председател ра Ь

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

*
ie: л /

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА БИМ ЗА 2022 г.
Веселин Гавалюгов, главен секретар на Българския институт но метрология, отговорен за координацията на антикорупционните мерки

Корупционен риск управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществен и поръчки
Конкретно
идентифициран
корупционен
риск

Описание на 
мярката

Насоченост на 
мярката- 
организационн 
и/
кадрови/ 
промеии в 
нормативната 
уредба

Крайна цел 
на мярката

Срок за 
изпълнени 
е и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
неизпълнение

Корупционен риск извършване на контролни дейности
Конкретно
идентифициран
корупционен
риск

Описание на 
мярката

Насоченост на 
мярката- 
орган изационн 
и/
кадрови/ 
промеии в 
нормативната 
уредба

Крайна цел 
на мярката

Срок за 
изпълнени 
е и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
неизпълнение

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

Описание на 
мярката

Насоченост на 
мярката- 
организационн 
и/
кадрови/ 
промеии в 
нормативната 
уредба

Крайна цел 
на мярката

Срок за 
изпълнен 
ие и 
етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
неизпълнение

в*, май.
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Подписът е заличен 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

/

Извършване на 
проверки от едни и 
същи екипи

Ротация на 
служители 
извършващи 
проверки на 
средствата за 
измерване Мярката 
е по повод 
извършен планов 
одитен ангажимент 
№ ОА/2001/У от 
дирекция 
„Вътрешен одит“ 
на МИ

Организационна Снижаване на 
риска в степен 
- нисък

На
тримесечие

Анализ от 
проверките. 
Подобряване на 
взаимодействие 
и
координацията, 
чрез обмен на 
опит и добри 
практики, с 
оглед
повишаване
на
ефективността и
ефикасността
от
проверките.
Повишаване
на
индивидуалните 
компетенции на 
ротираните 
служители.

Гл.
Директор на 
ГДМИУ
Гл.
Директор на 
ГДНЦМ

Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извърш ване на норм ативно реглам ентирани  
проф есии

Конкретно Описание на Насоченост на Крайна цел Срок за Индикатор Отговорно Изпълнение/ Причини при
идентифициран
корупционен
риск

мярката мярката-
организационн
и/
кадрови/ 
промени в 
нормативната 
уредба

на мярката изпълнени 
е и етапи

лице неизпълнение Неизпълнение

Корупционен риск - празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на 
нормативните актове
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Подписът е заличен
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Конкретно
идентифициран
корупционен
риск

Описание на 
Мярката

Насоченост на 
мярката- 
орган изационн 
и/
кадрови/ 
промени в 
нормативната 
уредба

Крайна цел 
на мярката

Срок за 
изпълнени 
е и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
Неизпълнение

Неясноти в
нормативната
уредба

Предложения за
промени в
нормативната
уредба,
относима
към
дейността на БИМ 
и
поддържане в 
актуално състояние 
на вътрешни 
те правила и 
документи.
Мярката е по повод 
извършен планов 
одитен ангажимент 
№ОА- 2001/У от 
дирекция 
„Вътрешен одит“ 
на
МИ и Одитен 
доклад № 020020 
3219 на Сметната 
палата.

Промени в
нормативната
уредба.

Да се
предприемат 
действия по 
промяна на 
вътрешните 
процедури и 
правила.

Текущо 
2022 г

Публикувани 
изменения и 
допълнения на 
нормативни 
актове и/или 
вътрешни 
документи.

Председател 
Главен 
секретар 
Директори на 
дирекции в 
БИМ. 
Началник 
отдел ПАДЧР

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

3



Подписът е заличен
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Конкретно
идентифициран
корупционен
риск

Описание на 
Мярката

Насоченост на 
мярката- 
организационн 
и/
кадрови/ 
промени в 
нормативната 
уредба

Крайна цел 
на мярката

Срок за 
изпълнени 
е и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
Неизпълнение

Мерки за публичност
Конкретно
идентифициран
корупционен
риск

Описание на 
Мярката

Срок за 
изпълнение и 
етапи

Отговорно лице Причини при 
Неизпълнение

Неактуална
информация

Своевременно 
актуализиране на 
информацията, 
съдържаща се на 
интернет 
страницата 
на рубрика 
„Анти корупция“

Текущо 2022 г. Главен секретар, Директор на дирекция ОА 
Началник отдел ПАДЧР

Обучения
Брой на
проведените
обучения

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

Индикатор
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Подписът е заличен
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

В съответствие с 
графика на 
специализираните 
обучения на 
Института по 
публична
администрация или 
на други 
обучителни 
институции

Служители с
получени
сертифика
ти/удостоверения
за успешно
преминати
обучения

В съответствие с графика на специализираните обучения на Института по публична администрация или на 
други обучителни институции.

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

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

Други

По поща на адрес: 
гр. София, 
бул. ,.Д-р Г. М. 
Димитров № 52 Б

bim-
delovodstvo@b
im.
government.bg

Специални кутии, поставени 
на входа на 
администрацията на адрес: 
гр. София,
бул. ,.Д-р Г. М. Димитров 
№ 52 Б

На интернет страницата на БИМ в рубрика 
предложения и сигнали: 
https://www.bim.govemment.bg/bg/view/other/pre 
dlozheniya-i-signali

Мерки за лицата подали сигнали

Същност на 
мерките

В глава I „Общи положения“ от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации 
и за установяване на конфликт на интереси в БИМ, утвърдени със Заповед №А-374/06.11.2018 на председателя на института.

Подписът е заличен
Съгласувал

Министър на икономиката и индустрията 
Дата:
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