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    Заповед №Т-РД-04-16/12.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Методиката за оценка на корупционния риск в администрацията на 

Министерството на туризма /МТ/, наричана по-нататък „методиката”, регламентира 

правилата, по които инспекторатът на МТ осъществява административен контрол по 

чл. 46 от Закона за администрацията с оглед на оценката, превенцията и 

ограничаването на корупционния риск. 

Чл. 2. (1) Методиката има за цел:  

1. да подпомогне работата на инспектората на Министерството на туризма при 

извършване на дейности за оценка, превенция и ограничаване на корупционния риск;  

2. да определи индикаторите за корупционен риск и методите за оценка на 

корупционния риск при и по повод изпълнението на служебни или трудови задължения 

от служители в администрацията;  

3. да подпомогне изграждането на ефективна вътрешна система за мониторинг, 

проверка и управление на корупционния риск;  
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4. да подпомогне разработването на гъвкав и приложим в административните 

структури инструментариум за извършване на оценка на корупционния риск с отчитане 

спецификите на секторната политика.  

 (2) По смисъла на настоящата методика:   

1. „Корупционен риск” е вероятността от създаване/настъпване на условия, 

които могат да доведат до корупционни практики. 

2. „Корупционна практика” е злоупотребата със служебно положение с цел 

лично облагодетелстване. 

Чл.3. (1) Обект на оценката на корупционния риск са административните 

структури на министерството.  

 (2) Предмет на оценката е определяне нивото на корупционния риск в 

съответната административна структура и предприемане на мерки за превенция и 

ограничаване на корупционния риск, при отчитане спецификите на секторната 

политика.      

 Чл.4. Адресат на методиката е държавният инспектор от инспектората на МТ с 

професионална компетентност за извършване на дейности по анализ, оценка и 

превенция на корупционния риск, в длъжностната характеристика, на който е записано 

това задължение. 

 Чл.5. (1) Държавният инспектор чрез проверки прави обективни и 

безпристрастни констатации и въз основа на техния анализ извършва оценката на 

корупционния риск в администрацията на министерството. 

 (2) Проверките за оценка на корупционния риск в администрацията на МТ се 

залагат в утвърдения от министъра на туризма годишен план за дейността на 

инспектората и се осъществяват въз основа на негова заповед. 

 

ІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА КОРУПЦИОНЕН РИСК. 

 

Чл.6. (1) Индикаторите за корупционен риск са обективни и субективни. 

(2) Обективните индикатори, които могат да доведат до корупционен риск са: 

1. Индикатор „Функции и правомощия” с коефициент на тежест 0.3, който се 

определя от следните условия: 

1.1 управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи; 

1.2 управление, разходване, отчитане, координиране и контрол на средства по 

проекти от Европейския съюз; 
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1.3 извършване на доставки и сключване на договори; 

1.4 извършване на контролни дейности; 

1.5 управление на човешките ресурси; 

1.6 извършване на маркетингови проучвания, изготвяне на технически 

спецификации или задания; 

1.7 недостатъчно ефективен механизъм за осъществяване на контролна дейност;  

1.8 издаване на документ или дубликат на документ; 

1.9 участие в процеса на бракуване и унищожаване на имущество; 

1.10 изготвяне на проекти на нормативни актове или даване становища по 

прилагане на законодателството; 

1.11 монополно положение в администрацията – възможност за самостоятелно 

вземане на решения; 

1.12 отсъствие на публичност при предоставяне на административни услуги; 

1.13 усложняване на процедурите за предоставяне на административни услуги; 

2. Индикатор „Нормативна уредба” с коефициент на тежест 0,2, който се 

определя от следните условия: 

2.1 непълна и /или неясна нормативна уредба; 

2.2 честа и необоснована промяна в нормативни актове; 

2.3 непълно дефиниране обсега на компетентност и правомощия; 

2.4 отсъствие на вътрешни правила и процедури; 

2.5 неясни/непълни вътрешни правила за дейността на структурата. 

3. Индикатор „Контрол” с коефициент на тежест 0.2, който се определя от 

следните условия: 

3.1 недостатъчен административен капацитет за осъществяване на контрол; 

3.2 липса на прозрачност и/или проследяване на действията; 

3.3 неупражнен контрол от ръководителя или от контролен орган; 

3.4 постъпили сигнали, публикации или репортажи в медиите за корупция, 

конфликт на интереси или злоупотреба с власт; 

3.5 отказ на финансов контрольор да одобри поемането на задължение или 

извършването на разход. 

(3) Субективните индикатори, които могат да доведат до корупционен риск са: 

1. Индикатор „Личностни възприятия и нагласи” с коефициент на тежест 0.1, 

който се определя от следните условия: 
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1.1 склонност към злоупотреба със служебно положение с цел 

облагодетелстване; 

1.2 изпадане в критична ситуация – остър недостиг на средства, болест, развод, 

смърт на член от семейството или на близък човек и др.; 

1.3 непредоставена възможност за кариерно израстване и за справедливо 

възнаграждение; 

1.4 влошени колегиални взаимоотношения. 

2. Индикатор „Служебни задължения на отделни служители” с коефициент на 

тежест 0.1, който се определя от следните условия: 

2.1 непознаване на нормативни актове, свързани с дейността на 

администрацията; 

2.2 непознаване на нормативни актове, свързани с дейността на 

административната структура; 

2.3 непознаване на действащите вътрешни актове, правила и процедури; 

2.4 неизпълнение на служебните задължения, предвидени в нормативен или 

вътрешноведомствен акт. 

3. Индикатор „Административна среда” с коефициент на тежест 0.1, който се 

определя от следните условия: 

3.1 недостиг на човешки ресурс, поради недостатъчна численост или незаети 

щатни бройки; 

3.2 недостатъчна квалификация на наличния човешки ресурс; 

3.3 липса на обективна система за възлагане и отчитане изпълнението на 

задачите; 

3.4 необосновани решения на прекия ръководител; 

3.5 неспазване на вътрешните правила и процедури; 

3.6 укриване на сигнали срeщу дейността на структурата; 

3.7 търпимост на средата към корупционни практики. 

(4) Според спецификата на проверяваната структура, условията включени в 

индикаторите за корупционен риск, могат да се допълват. 

(5) Съществуват и външни за административната структура условия, които 

могат да доведат до корупционен риск, свързани с чести изменения в действащата 

нормативна уредба, резки промени в икономическото и социално положение в 

страната, наличие на бюджетни ограничения и др. Външните условия не са обект на 
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анализ при оценка на корупционния риск, но са фактор, който се отразява при 

изготвяне на крайната оценка. 

 

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА КОРУПЦИОНИЯ РИСК 

 

Чл. 7 (1) Всяко от условията, включени в индикаторите, се оценява с точки, в 

зависимост от влиянието за повишаване степента на корупционния риск, както следва: 

с 0 /нула/ се определя ниска степен на влияние; 

с 1 /единица/ се определя средна степен на влияние; 

с 2 /двойка/ се определя висока степен на влияние; 

(2) Оценката на всеки от индикаторите се формира, като средноаритметичният 

резултат от сбора на точките от условията се умножи по коефициента на тежест. 

(3) Оценката за степента на корупционния риск се формира като сбор от 

получените оценки за всеки от индикаторите. 

Чл. 8 (1) Оценяването на корупционния риск се извършва въз основа на заповед 

на министъра на туризма от държавния инспектор в инспектората на МТ като 

специализирана проверка, в рамките на комплексните проверки и/или при проверките 

за оценка на ефективността от дейността на администрацията в МТ. 

(2) В доклада до министъра на туризма за резултатите от извършената проверка 

се включва раздел по оценката на корупционния риск в проверената структура, 

съдържащ: 

1. обективни и безпристрастни констатации за състоянието на всички 

индикатори за корупционен риск; 

2. анализ на състоянието; 

3. оценка на корупционния риск. 

(3) В хода на оценяването на субективните условия се използва и проучване чрез 

попълване на анонимни анкети. 

Чл. 9 (1) Корупционният риск може да бъде оценен като „нисък”, „среден” и 

„висок”. 

(2) Корупционният риск се оценява като „нисък”, когато оценката по чл.7, ал.3 е 

в интервала от 0 до 0.60. 

(3) Корупционният риск се оценява като „среден”, когато оценката по чл.7, ал.3 

е в интервала от 0.61 до 1.40. 
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(4) Корупционният риск се оценява като „висок”, когато оценката по чл.7, ал.3 е 

в интервала от 1.41 до 2.00. 

 

ІV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК. 

 

Чл. 10 (1) След оценяването на корупционния риск държавният инспектор в 

инспектората на МТ извършва анализ и предлага конкретни мерки, основаващи се на 

констатациите по отделните индикатори, които да доведат до ограничаване и 

намаляване на корупционния риск. 

(2) Мерките по предходната алинея се утвърждават от министъра на туризма. 

(3) Държавният инспектор на МТ следи за изпълнението на утвърдените мерки и 

докладва на министъра при неизпълнението им. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА. 

§1. Настоящата методика е разработена въз основа на „Методика за оценка на 

корупционния риск”, утвърдена със заповед на министър - председателя на Република 

България № Р-68/31.03.2014 г. 
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