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Приложение към насоки, приети ш Националния съвет по антикорупцнонни политики Утвърдил: 
ПАУНИЛЧКИ /\,
И. д. председател / 
Дата:у> kf

7 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГИКОРУГ1ЦИОНКН ПЛАН НА БЙМ ЗА 2022 1 .

Веселин 1 анални он. iдавен секретар на Ниагарския институт но метрология, отговорен та координацията на антнкорупционните мерки

I Коруиционен риск управление, разпореждане или разхождане па бюджетни средст ва и активи, вкл. обществен и поръчки

Конкретно Опнеаннс ма  I Насоченост на Крайна цел Срок за  1 Индикатор | Отговорно Изпълнение/ ! 1 lpllHIIHII При
идентифицирам | мярката  ; мярката- на мярката изпълненне 1 ; лице неизпълнение иензмьдпение
корупинонеп 1 opi анитациомин/ и етапи i i
риск I кадрови/ j

1

! промени в
! норматишина

..... !  _ . уре.тоа

Кор_\ нционеи рискптвърншане на конгро.нн! дейност

Конкретно 1 ()1нк.'аш1е па  1 11исоченос г на Крайна нел Срок :а  ; 1 iii.TiiK.-irop ; <) 1! oBt'pm ■ 11тн;.л1!екие' 1  i .1 ; j, ‘ |

идеи 1 пф|щнрл1! : мярка!а •' мярката- ма мяркш а 1пш>аношк. мимо ИС II  1 ПО'III'-' ■  :  iMOlH-C*
корунинонен : организационни- п е гами
риск j ка ipoBir'

промени в
нормативната
уредба

i Корени ионеи риск - предоставя не на админпе гра < шиш yc.iy i и, концесии, из (аванс на лицеи hi и ра (решения, реч ист рлннонкп режими

Конкретно (Описание на ; 1 ктеоченоет па ! КраГша цел С рок ;а 11ндпкаюр . Оп опорно : Изпълнение.' : 1рш• ри: пра
плент мфицнрап , мяркаш . мярката- па мяркат п :нъ тсине .11! Mv* неизпълнение it. шешк
корунинонен i ; организационни/ ; и егаип | i
риск 1

1
! кадрови- 
! промени в 
1 нормативнаia 
\ ре. ({>:.!

1 j

Подписът е заличен 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 



j Конкретно 
идентифициран 
корупционен 
риск

Описание на 
Мярката

Насоченост на Крайна цел
мярката- на мярката
организационни/
кадрови/
промени в
нормативната
уредба

Неясноти в
нормативната
уредба

Предложения за 
промени в 
норматив

Промени в
нормативната
уредба.

пата
уредба,
относима
към
дейността на 
БИМ и
поддържане в 
актуално 
състояние па 
вътрешни 
те правила и

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

документи.
Мярката с но 
повод извършен 
планов одитен 
ангажимент № 
ОА- 2001 /У от 
дирекция 
„Вътрешен одит“ 
на
МИ и Одитен 
доклад № 020020 
3219 на Сметната
палата.



Срок за 
изпьлиеиие 
и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини При 
Неизпълнение

Текущо 
2021 г

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

Председател 
Г лавен 
секретар 
Директори 
на дирекции 
в БИМ. 
Началник 
отдел 
ПЛДЧР

1. Представен е 
пред
Министерството 
па икономиката 
проект на ПМС за 
изменение и 
допълнение на 
Устройсп вения 
правилник на 
Българския 
институт по 
метрология, конто 
е преминал 
обществено 
обсъждане и 
м ежду ведо м стве i i о 
съгласуване, с 
изключение на 
финансовата 
обосновка.
2. Във връзка с 
горното е изготвен 
проект на нов 
Устройствения 
правилник на 
Българския 
институт по 
метрология, който 
е със съгласувана 
частична оценка 
на въздействието и 
ще бъде 
публикуван за

1 .Отказ от 
внасяне поради 
несъответствие е 
нормативната 
уредба.

j





обществено
обсъждане.

3. Представен е 
пред
Министерството 
на икономиката 
проект на ПМС за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
средствата за 
измерване, които 
подлежат на 
метрологичен 
контрол, приета е 
ПМС № 239/2003 
г. Промените са 
приети - бр .86 от 
28.10.2022 I в  
сила от 28.10.2022

4. Със Заповед № 
А-383/ 21.10.2022. 
на председателя на 
БИМ.са 
утвърдени 
Вътрешните 
правила за 
управление на 
цикъла на 
обществените 
поръчки в БИМ;



1.

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства
Конкретно
идентифициран
корупционен
риск

Описание на 
Мярката

j

Насоченост на
мярката-
ортанизациоини/
кадрови/
промени в
нормативната
уредба

Крайна цел 
ма мярката

Срок за 
изпълнение 
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 
„А нти корупция“

Текущо 2021 г. I давен секретар Директор на дирекции ОА 
Началник отдел ПАДЧР

Страницата се 
поддържа.

Обучения



Брой на
проведените
обучения

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

Индикатор

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

Служители с
получени
сергифика
ти/удостовереп
ия за успешно
преминати
обучения 

'

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

В съответствие с графика на специализираните обучения на Института по публична администрация или на 
други обучителни инсти туции са проведени 66 броя обучения ма общо 242 служителя в института.

’

Посочване па възможни начини за подаване па сигнали

Адрес E-mail адрес Телефонен номер Специални кутии, поставени в 
администрацията/описание на 
м есто11 ахожде и иего/

Други

По поща на адрес: 
гр. София, 
бул. ..Д-р !'. М. 
Димитров41 № 52 Б

bim-
delovodstvo@bim.
govcrnment.bg

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

На интернет ст раницата на БИМ, в рубрика 
предложения и сигнали
httos:/''vvvv\v.bim.novemment.bc/bc--'v 
ievv/other/pred lozheni va-i-s i i mali

Мерки за лицата подали сигнали



Същност на 
мерките

В г лава I „Общи положения“ от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации 
и за установяване па конфликт па интереси в БИМ, утвърдени със Заповед №А-374/06.11,2018 на председателя па ннституга.

Съгласувал:

Министър на икономиката и индустрията 

Дата: \  А ^  ^  А 4 •'

Подписът е заличен съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД


