Отчет за изпълнението на антикорупционен план на
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата за 2018 г.
Мерки

Предприети действия

Необходимост Отговорни административни
от мерки/
звена
Срок за
изпълнение
Преглед и актуализиране на
Актуализирани бяха вътрешните правила
Изпълнено
Главен счетоводител;
вътрешните правила по ЗОП и за постъпващи приходи от държавни такси,
юристи
др.,свързани с разходване на
от глоби и имуществени санкции по ЗСБТ,
публични средства
от наеми за отдадени площи от сградата за
търговски цели, възстановяване на
режийни разходи за отдадените площи от
наематели, както и от страни по
действащия Споразумителен протокол за
разпределение на общите разходи по
ползването и поддържането на сграда в
гр.София, ж.к..Изгрев ул.Лъчезар Станчев
№ 13; Актуализиран беше индивидуалният
сметкоплан на Държавна комисия по
стоковите борси и тържищата за 2018 г.

Постигане на ефективен
контрол върху създаването и
дейността на стоковите борси,
стоковите тържища, пазарите
на производителите и
самостоятелните обекти

Намаляване на корупционния
риск
при предоставяне на
административни услуги
( в т.ч.
Регистрационни/лицензионни
режими)
Усъвършенстване на
нормативната уредба, въз
основа на която функционира
и осъществява дейността си
ДКСБТ, с цел намаляване на
риска от корупционни прояви

През 2018 г. от отдел „Надзор” към
Дирекция “Надзорни дейности и анализи”
бяха извършени общо 3156 проверки на
обекти (стокови борси, стокови тържища,
пазари на производителите и
самостоятелни обекти), подлежащи на
контрол, съгласно изискванията на ЗСБТ и
са съставени 2897 Констативни протокола
(КП) и 259 акта за установяване на
административни нарушения (АУАН).
Анализирани са методите на работа на
инспекторите от Дирекция "НДА",
осъществяващи контролни действия и
юристите, като ежеседмично бяха
провеждани съвещания, с оглед
минимизиране настъпването на
корупционен риск.
На страницата на Комисята е поместена
Анкетна карта за наблюдение и оценка на
корупционния потенциал в ДКСБТ и
нейната администрация.

Изпълнено

Директор на дирекция
"НДА"

Изпълнено

Главен секретар

Прегледани бяха Вътрешните правила за
приемане и
отчитане на сигнали за корупция и жалби
на граждани и
юрдидически лица и Вътрешни правила по
ЗОП. С Решение на Комисията бяха
приети вътрешни правила
за извършване на проверка на
декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Изпълнено

юристи

Превенция на корупцията и
намаляване/ограничаване на
корупционния риск в
дейността на ДКСБТ

и за установяване на конфликт на интереси
на служителите в администрацията на
ДКСБТ във връзка с Наредба за
организацията и реда за извършване на
проверката на декларациите и за
установяване на конфликт на интереси на
лицата, посочени в § 2, ал. 1 от ДР на
ЗПКОНПИ.
Служителите в ДКСБТ подадоха
встъпителни декларации по чл. 35, ал. 1 от
Закон за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото
имущество. В тази връзка съгласно
Заповед РД-09-112/16.05.2018 г. беше
съзададена и комисия за проверка на
подадените встъпителни декларации по чл.
35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, както и за
установяване на конфликт на интереси.

Изпълнена

Главен секретар и Директор
на дирекция "НДА"

Обучения:
Проведени са обучения на служители на Комисиатя по следните теми:
"Комуникационни умения“
"Превенция на корупцията в държавната администрация"
Противодействие на корупцията в държавната администрация"
„Оперативна съвместимост и информационна сигурност"
"Организация на документооборота в държавната администрация"
"Прилагане на комплексно административно обслужване"
„Провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на ДКСБТ" по спечелен проект.

