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Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД 

 

 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН 

НА 

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2021 Г. 

Д-р Елеонора Лилова – председател на ДАЗД 

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

Конкретно 

идентифициран 

корупционен 

риск 

Описание на 

мярката 

Насоченост 

на мярката – 

организацио

нен/ 

кадрови/ 

промени в 

нормативнат

а уредба 

Крайна цел на 

мярката  

Срок за 

изпълнение 

и етапи 

Индикато

р  

Отговорно лице Изпълнени

е/ 

неизпълне

ние 

Причини 

при 

неизпълне

ние 

Възлагане на 

обществени 

поръчки на 

предварително 

определен 

участник, с 

което би се 

нарушил 

принципът на 

конкурентното 

начало. 

Наличие на 

обвързаност на 

1.1 Ротаци

я на 

служителите, 

участващи в 

комисиите за 

провеждане на 

процедури по 

ЗОП 

Кадрова 

насоченост 

Осигуряване 

на 

независимост 

и обективност 

на комисиите 

по ЗОП 

Постоянен Брой 

комисии с 

ротация 

на 

членовете 

при 

провежда

не на 

процедури 

по ЗОП 

Ръководител на 

ВРБ 

  

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 



членовете на 

комисията с  

участници в 

процедурата, с 

цел лична 

облага. 

Нецелесъобразн

о разходване на 

бюджетни 

средства и 

средства от 

фондовете на 

ЕС при 

провеждане на 

процедури по 

ЗОП. 

Снижаване 

възможността 

за корупционни 

прояви от 

страна на 

служителите. 

 

Неинформиран

ост на 

гражданите, 

укриване на 

информация. 

Липса на 

прозрачност и 

контрол; 

2.1. 

Поддържане и 

обслужване на 

алтернативни 

канали за 

подаване на 

сигнали в това 

число: - 

интернет 

Организаци

онна 

насоченост 

Осигуряване 

на различни 

канали за 

подаване на 

сигнали от 

гражданите и 

юридическите 

лица с оглед 

избор на 

постоянен Брой 

извършени 

проверки по 

сигнали за 

корупция и 

конфликт на 

интереси, 

които са 

установили 

Главен 

секретар на 

ДАЗД 

 

  



Неправомерно 

поведение от 

служителите 

или 

преподаватели, 

свързани с 

провежданите 

обучения от 

ЦРЧРРИ. 

Ограничен 

достъп на 

граждани и 

юридически 

лица да подават 

сигнали за 

корупция и 

конфликт на 

интереси. 

Ненавременно 

подаден или 

неподаден 

сигнал за 

корупционно 

поведение на 

служител, 

поради 

неосигурена 

възможност от 

администрацият

а. 

форма за 

подаване на 

сигнали, 

достъпна на 

интернет 

страницата на 

съответното 

ведомство 

и/или  

-Кутии за 

сигнали на 

достъпно и 

видно за 

потребител

ите място 

и/или 

- телефон 

и/или 

- 

електронна 

поща за 

подаване на 

сигнали 

 

канал, който в 

най-голяма 

степен 

отговаря на 

възможностите 

им. 

 

потвърждени

е на 

твърденията 

в сигнала. 

Брой 

обаждания 

(СПИТАО) 

 



Укриване на 

информация. 

Неупражнен 

контрол от 

ръководител 

или контролен 

орган; 

Злоупотреба 

със служебно 

положение с 

цел 

облагодетелства

не; 

Неизпълнение 

на служебни 

задължения, 

предвидени в 

нормативен или 

вътрешноведом

ствен акт; 

Бездействие 

при постъпила 

информация за 

корупционни 

практики и за 

злоупотреба със 

служебно 

положение.   

     

2.2. 

Информиране 

на 

Инспектората 

на МТСП за 

постъпил/и 

сигнал/и, 

съдържащи 

твърдения за 

корупционно 

поведение и 

прояви, 

конфликт на 

интереси и 

несъвместимо

ст, предприети 

действия и 

резултати 

Организаци

онна 

насоченост 

Предприемане 

на 

своевременни 

действия от 

ВРБ при 

постъпили 

сигнали, 

съдържащи 

твърдения за 

корупционно 

поведение и 

прояви, 

конфликт на 

интереси и 

несъвместимос

т 

Постоянен/ 

при 

постъпване 

на сигнал с 

твърдения 

за 

корупционн

о поведение 

и прояви, 

конфликт 

на интереси 

и 

несъвмести

мост 

Брой 

постъпили 

сигнали 

Брой 

сигнали, за 

които 

Инспекторат

ът е 

информиран 

и при 

необходимос

т е 

предприел 

последващи 

действия за 

проверка на 

сигнала 

Главен 

секретар на 

ДАЗД 

 

  



Риск от 

укриване на 

информация 

Неупражнен 

контрол от 

ръководител 

или контролен 

орган; 

Риск от 

 злоупотреба 

със служебно 

положение и 

неизпълнение 

на служебни 

задължения с 

цел 

облагодетелства

не; 

Липсата на 

пряк/автоматич

ен канал за 

информация на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет е 

предпоставка за 

реализиране на 

корупционни 

практики. 

2.3. 

Предоставяне 

на обобщена 

информация 

до 

Инспектората 

на МТСП за 

постъпили 

сигнал/и, 

съдържащи 

твърдения за 

корупционно 

поведение, 

прояви, 

конфликт на 

интереси и 

несъвместимо

ст, за 

предприети 

действия и 

резултати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаци

онна 

насоченост 

Инспекторатът 

е информиран 

и при 

необходимост 

е предприел 

последващи 

действия за 

проверка на 

предприетите 

действия по 

сигнала 

На 

полугодие 

Предоставен

а 

информация 

от всички 

ВРБ 

Главен 

секретар на 

ДАЗД 

 

  



Назначени 

служители по 

ЗДСл, които не 

отговарят на 

условията за 

заемане на 

длъжност в 

държавната 

администрация. 

Допускане на 

несъвместимост 

и/или конфликт 

на интереси със 

заеманата 

длъжност. 

Скрит 

непотизъм. 

 

2.4. 

Извършване 

на проверки за 

изпълнение на 

задължението 

за подаване на 

декларации за 

несъвместимо

ст в законово 

установените 

срокове и на 

достоверностт

а  на 

декларираните 

обстоятелства 

Организаци

онна 

насоченост 

Установяване 

на 

съответствие 

или 

несъответствие 

в декларациите 

Ежемесечно 

за 

новопостъп

или 

служители 

Брой случаи 

на 

установено 

несъответств

ие и/или 

несъвместим

ост 

Комисии за 

извършване 

на проверки 

по 

ЗПКОНПИ 

към органа 

по 

назначаване 

  

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

нормативните актове 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен 

риск 

Описание на 

мярката 

Насоченост 

на мярката – 

организацио

нен/ 

кадрови/ 

промени в 

нормативнат

а уредба 

Крайна цел на 

мярката  

Срок за 

изпълнение 

и етапи 

Индикатор  Отговорн

о лице 

Изпълнени

е/ 

неизпълнен

ие 

Причини 

при 

неизпълне

ние 



Допускане на 

пропуски във 

вътрешно-

ведомствени 

актове и 

прилагане на 

неясна, 

противоречива 

и непълна 

нормативна и 

правна уредба.  

  

Несъответствие 

във вътрешните 

актове с 

политиките на 

национално 

ниво за борба с 

корупцията.  

 

3.1.Периодиче

н анализ и 

актуализиране 

на вътрешно- 

ведомствените 

актове с оглед 

недопускане 

съществуване

то на условия 

за проява на 

корупционни 

практики, 

противоречив

а практика и 

попълване на 

празноти в 

нормативната 

уредба. 

 

 

Организаци

онна 

насоченост/ 

промени в 

нормативнат

а уредба 

Актуална и 

съответстваща 

на 

законодателств

ото вътрешно-

нормативна 

уредба 

анализ към 

полугодиет

о на 2021 г. 

и 

актуализира

не при 

необходимо

ст в периода 

януари – 

декември 

2021 г.  

 

 

Брой 

актуализирани 

вътрешни 

правила и 

процедури 

Председа

тел на 

ДАЗД 

 

  

Двусмислено 

тълкуване на 

нормативната 

уредба и 

неясноти в 

законодателств

ото, водещи до 

корупционни 

практики.  

3.2.Изготвяне 

на 

предложения 

до министъра 

на труда и 

социалната 

политика във 

връзка с 

установени 

празноти 

и/или 

неясноти в 

Промени в 

нормативнат

а уредба 

Постигане на 

висока степен 

на яснота на 

нормативните 

актове с оглед 

недопускане 

на възможност 

за 

двусмислено 

тълкуване, 

създаващо 

условия за 

при 

установена 

необходимо

ст 

Изготвени 

предложения до 

министъра 

Председа

тел на 

ДАЗД 

 

  



законодателст

вото, които 

биха довели 

до наличието 

на риск от 

корупционни 

прояви/практи

ки 

възникване на 

корупционни 

практики 

Мерки за публичност 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен 

риск 

Описание на 

мярката 

 

Срок за изпълнение и 

етапи 

Отговорно лице 

 

Причини за неизпълнение 

Неинформиран

ост на 

гражданите. 

Липса на 

публичност и 

прозрачност; 

Укриване на 

сигнали срещу 

дейността на 

структурата; 

Липса на 

прозрачност по 

отношение на 

мерките, които 

се предприемат 

за превенция на 

корупцията. 

Непопуляризир

4.1. 

Публикации 

на 

официалните 

интернет 

страници на 

МТСП и ВРБ: 

Поддържане в 

актуалност на 

информацията 

в раздел 

„Антикорупци

я“ на 

официалната 

интернет 

страница на 

администраци

ята 

Постоянен Главен секретар на ДАЗД 

 

 



ане на 

антикорупцион

ните мерки. 

Ограничаване 

на правата на 

гражданите и 

бизнеса за 

подаване на 

сигнали за 

неправомерни 

действия или 

бездействия на 

администрацият

а.  

 

Липса на 

прозрачност и 

неинформирано

ст на 

гражданите, 

относно 

дейността на 

администрацият

а. Ограничен 

достъп на 

граждани и 

юридически 

лица да подават 

сигнали за 

корупция и 

конфликт на 

интереси.  

4.2.  

Провеждане 

на кампании 

за 

информиране 

на 

гражданите, 

бизнеса и 

НПО  за 

дейността на 

ДАЗД, тясно 

свързана с 

механизмите 

на 

прозрачност и 

антикорупция. 

Провеждане 

на кампании 

На всяко тримесечие в 

рамките на годината 

Главен секретар на ДАЗД  



за 

популяризира

не на 

Интернет 

формата, 

както и 

другите 

механизми/кут

ии за сигнали, 

телефон, 

електронна 

поща/ за 

подаване на 

сигнали за 

корупция в 

ДАЗД. 

 

 

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 

Адрес E-mail адрес Телефонен номер Специални кутии, поставени 

в администрацията 

/описание на 

местонахождението/ 

Други 

Държавна агенция за закрила на детето 

Адрес: 

гр.София, п.к.1051, 

ул.“Триадица“№2 

e-mail: 

www.sacp.government.bg  

 

Телефон: 

02/980 24 15 

116 111-горещ 

телефон / 

обслужва се 

денонощно 24 

часа/ 

Специални кутии, 

поставени в 

администрацията 

(описание на  

местонахождението): 

Други: 

Интернет форма за подаване на сигнали 

достъпна на страницата на ДАЗД 

 

http://www.sacp.government.bg/


кутия, поставена на входа 

на администрацията 

(ул.“Триадица“№ 2) 

Мерки за защита на лицата, подали сигнали 

Същност на мерките: На подателите 

се гарантира защита чрез мерки, 

ограничаващи достъпа до 

информация, запазване в тайна 

самоличността на подателя на 

сигнала. 

Мерките, ограничаващи достъпа до информация, съдържаща се в сигнал и достъпа до 

информация, събрана при проверката на сигнала са: 

1. Ограничаване достъпа до получаваните сигнали за корупция; 

2. Ограничаване на кръга от служебни лица, до които се насочват писмените сигнали за 

корупция; 

3. Ограничаване достъпа до заповедите за проверка сигнали; 

4. Ограничаване на достъпа до доклада с резултати от проверката по сигнали. 

 

 

 

 

 


