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Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики 

 

Утвърдил:……………………………………… 

   НИКОЛАЙ КАВАРДЖИКЛИЕВ   

 

Дата: 

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2021 г. 

Петя Славчева – заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, отговорно лице за координацията на антикорупционните мерки 

 

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

Конкретно 

идентифициран 

корупционен 

риск 

Описание на 

мярката 

Насочен

ост на 

мярката 

– 

организа

ционен/ 

кадрови/ 

промени 

в 

нормати

вната 

уредба 

Крайна цел 

на мярката  

Срок за 

изпълнение и 

етапи 

Индикатор  Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълнен

ие 

Незаконосъобр

азно 

провеждане и 

възлагане на 

обществените 

поръчки и 

Прилагане на 

предварителен 

контрол за 

законосъобразност 

на дейностите по 

възлагане на 

обществените 

Организ

ационен  

 Ефективен 

и надежден 

контрол в 

пълно 

съответств

ие с 

изисквания

Постоянен Положителни 

доклади от 

извършените 

проверки за 

законосъобра

зно 

проведени и 

Ресорен 

заместник 

изпълнителен 

директор, 

директори на 

иницииращите 

дирекции, 

ОППМРСР: Във 

връзка с препоръка от 

одит на ДВО и 

необходимостта от 

въвеждане на нови 

контроли за проверка 

на договори след избор 

ДИТ: 
Липса на 

достатъчен 

персонал за 

ротация. 

ДВОПК: 
Ковид 
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изпълнение на 

договорите. 

поръчки и  текущ 

контрол по 

изпълнението на 

договорите. 

Възлагане на 

различни 

служители 

изпълнението на 

отделните етапи 

/подготовка на 

процедурите , 

избор на 

изпълнител и 

контрол на 

договора/ от 

цикъла на 

обществената 

поръчка. 

та на ЗОП, 

ППЗОП и 

Вътрешнит

е правила. 

възложени 

обществени 

поръчки.  

директор на 

дирекция 

„Обществени 

поръчки“,„Фин

ансова, 

„Информацион

ни 

технологии“, 

Финансов 

контрольор, 

Главен 

секретар и 

главен 

счетоводител. 

на изпълнител по ПМС 

160, през 2021 г. е 

допълнена и утвърдена 

процедурата за 

проверка на договори 

по ЗОП/ПМС 160, като 

за целта се попълва 

нарочен КЛ ЗОП в 

ИСАК. През 2021г. в 

одитните доклади от 

извършените проверки 

не са отправени 

препоръки към 

ДОППМРСР  за 

подобряване на 

контрола по 

изпълнение на 

договорите. 

ДОП: Прилаган е 

постоянен 

предварителен контрол 

за законосъобразност 

на дейностите по 

възлагане на 

обществените поръчки. 

Отделните етапи 

/подготовка на 

процедурите и избор на 

изпълнител/ от цикъла 

на обществената 

поръчка са възлагани за 

пандемия и  

ограничен 

бюджет. 
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изпълнение на 

различни служители. 

ДФ: Изпълнено в 

частта на: главния 

счетоводител 

контролира 

плащанията, отговаря 

за счетоводните 

записвания във връзка с 

поемането на 

задължения и 

извършването на 

плащанията след 

проведена процедура за 

възлагане на 

обществена поръчка, 

при извършване на 

всяко плащане главния 

счетоводител 

организира проверка за 

съответствието на 

извършваното плащане 

с поетото задължение. 

Незаконосъобразното 

провеждане и възлагане 

на обществените 

поръчки е извън 

компетентностите на 

главния счетоводител 

доколкото участието му 

в съгласувателната 

процедура касае 
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наличието на 

финансова възможност 

за поемане на 

ангажимент по 

сключване на 

договорите и 

изпълнение на 

договорите в техните  

финансови  рамки. 

Контролът по 

договорите се 

изпълнява от 

упълномощените  лица, 

които осъществяват 

текущо наблюдение и 

контролно 

изпълнението на 

договорите. 

ДИТ: Контрол – 

изпълнено. 

Ротация на служители – 

неизпълнено. 

ДАСО: Осъществяване 

на постоянен контрол 

чрез изготвяне на 

справки по 

изпълнението на 

договорите. 

Отговорният служител 

по договора следи за 

стриктното изпълнение 

на условията, съгласно 
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заложените изисквания 

по договора. 

ДВОПК през 2021 г. не 

е провеждала 

обществени поръчки. 

 

Допускане на 

грешки/неправ

омерни 

действия от 

служителите 

при 

осъществяване 

на 

административ

ните проверки 

по договаряне, 

плащане и 

мониторинг на 

проекти по 

схеми и мерки, 

финансирани 

от ЕФ на ЕС и 

НБ. 

Ротация на 

служителите при 

извършване на 

административни 

проверки при 

разглеждането на 

проекти по схеми и 

мерки, 

финансирани от ЕФ 

на ЕС и НБ. 

Организ

ационен  

Ефективен 

контрол, 

законосъоб

разност и 

безпристра

стност при 

извършван

е на  

администра

тивните 

проверки 

по 

договаряне, 

плащане и 

мониторин

г на 

проекти по 

схеми и 

мерки, 

финансира

ни от ЕФ 

на ЕС и 

НБ. 

Постоянен Брой на 

постъпили 

жалби и 

сигнали, брой 

проверени 

искания/заявл

ения/ заявки 

на 

ротационен 

принцип. 

Одитни 

доклади и 

проверки на с 

положителна 

оценка на 

системите за 

управление и 

контрол.       

Директори на 

дирекции – 

ОПМРСР, 

ДППМРСР, 

СПМ, ИСП, 

КСП, Директни 

плащания, ТИ, 

Рибарство и 

аквакултури, 

„Финансова“, 

преки 

ръководители. 

ОППМРСР: 

Обработени 1205 

заявки, разпределени на 

случаен и ротационен 

принцип. При 

постъпване на заявка / 

искане за плащане, 

същите се разпределят 

от началник отдел на 

случаен принцип на 

екипи от първи и втори 

експерт. Единствено по 

подмярка 19.4 заявките 

се обработват от един 

екип, което е свързано 

със спецификата на 

мярката. Извършено е 

изменение в 

политиката по 

отношение на 

чувствителните 

постове. В одитните 

доклади от 

извършените проверки 

през 2021г. не са 

отправени препоръки 
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към ДОППМРСР за 

подобряване на начина 

на разпределение на 

заявките/исканията за 

плащане. 

ДДПМРСР: В рамките 

на дирекция ДПМРСР, 

като основен метод се 

прилага система за 

засилен контрол над 

всички служители. 

ДФ: Осъществяване на 

ефективен контрол по 

отношение на 

извършване на 

плащанията от 

дирекция Финансова 

чрез прилагане на 

контролни правила и 

процедури, 

автоматизиране на 

процесите и намаляване 

на времето за 

обработка и 

повишаване гаранцията 

за ефективността на 

контрола. 

ДСПМ: В ДСПМ няма 

постъпили жалби и 

сигнали, свързани с 

корупционни практики. 
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В ДСПМ се спазва 

правилото служители, 

които са обработвали 

даден проект на етап 

Договориране, да не го 

обработват на етап 

„Оторизация“. През 

2021 г. са изготвени два 

доклада до ресорния 

зам. изпълнителен 

директор по чл. 17 от 

Вътрешните правила за 

прилагане на 

антикорупционни 

процедури на ДФЗ за 

липса на постъпили 

сигнали и данни за 

допуснати грешки, 

измами, нередности, 

злоупотреби и 

твърдения за наличие 

на корупция в ДСПМ. 

ДИСП: Извършено е 

актуализиране на 

регистрите и 

разпределението на 

проектите при 

разглеждане, одобрение 

и финансиране е на 

ротационен принцип. 

ДКСП: 
Разпределението на 
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заявленията при 

разглеждане, одобрение 

и финансиране е на 

случаен принцип. 

Извадката за проверка, 

предвид заложеното 

изискване на 

конкретните указания 

за прилагане на схемата 

за подпомагане се 

извършва на база риск-

анализ в ИСАК. 

ДРБА: Извършена е 

ротация на 

служителите, 

обработващи исканията 

за плащане на МИРГ 

през 2021 г. Приложена 

е ротация на 

служителите на етап 

верификация и 

мониторинг с цел да не 

се дублират. 

ДТИ: През кампания 

2021 са постъпили 1190 

възражения, като 

всички са разгледани от 

ДТИ-ЦУ и са 

предприети 

съответните действия -

иницииране на КП, 

изпращане на УП и ДЗ 
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до съответните 

дирекции по 

компетентност. 

Областни дирекции: 

Попълване на 

декларации за 

конфликт на интереси. 

Осигурен е достъп чрез 

генериране на нови 

роли в ИСАК на част от 

служителите по 

определени 

направления с оглед 

ротация при създаване 

на екипи и недопускане 

на забава при 

обработката. 

Мярката е отразена и 

като дейност в 

индивидуалните 

работни планове.  

Спазва се ротационния 

принцип и при 

осъществяване на 

административни 

проверки. Осъществява 

се ефективен контрол 

от началниците на 

отдели. 
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Неизпълнение 

на служебни 

задължения от 

служители,  с 

функции по 

управление, 

разпореждане 

или 

разходващи 

бюджетни 

средства и 

активи, поради 

пропуски в 

длъжностните  

характеристики

. 

Актуализиране на 

функционални и 

длъжностни 

характеристики на 

звената 

и на служителите с 

функции по 

управление, 

разпореждане или 

разходване на 

бюджетни 

средства и активи, 

вкл. 

обществени 

поръчки. 

Организ

ационен 

Минимизи

ране 

настъпване

то на 

корупцион

ен риск 

поради 

липса на 

разписана 

функциона

лна 

отговорнос

т и/или 

служебни 

задължения 

Постоянен извършен 

преглед 

на ДХ и 

 брой нови 

длъжностни 

характеристи

ки. 

Директори на 

дирекции и 

самостоятелни 

административ

ни 

звена, 

съответните 

преки 

ръководители, 

директора на 

дирекция 

ЧР и главния 

секретар. 

ОППМРСР: Не е 

установена 

необходимост от  

допълване, корекция 

или разработване на 

нови ДХ. 

ДОП: Извършен е 

преглед на 

функционалните и 

длъжностни 

характеристики на 

звеното 

и на служителите с 

функции по 

управление, 

разпореждане или 

разходване на 

бюджетни 

средства и активи, вкл. 

обществени поръчки. 

Не са констатирани 

пропуски и липса на 

разписани 

функционални 

отговорности и/или 

служебни задължения. 

ДФ: След извършен 

преглед на ДХ не е 

установена 

необходимост от 

актуализиране, има 

добре създадена 
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организация на работа 

във всеки един от 

отделите в дирекцията. 

ДСПМ: Извършен 

преглед 

на длъжностни 

характеристики, като 

не е установена 

необходимост от 

промяна. 

ДДП: Актуализирани 

длъжностни 

характеристики при 

всяка промяна на 

обстоятелствата. 

ДРБА: Извършен е 

преглед на 

длъжностните 

характеристики в 

дирекция РБА. Не е 

установена 

необходимост от 

промяната им през 2021 

г. 

ДАСО: Извършен 

преглед и анализ на 

длъжностните 

характеристики. Не се 

налагат промени. 

Длъжностните 

характеристики са 
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актуализирани през 

2020 г. 

Областни дирекции: 
Не са налице 

установени случаи на 

неизпълнение. 

Корупционен риск – извършване на контролни дейности 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен 

риск 

Описание на 

мярката 

Насочен

ост на 

мярката 

– 

организа

ционен/ 

кадрови/ 

промени 

в 

нормати

вната 

уредба 

Крайна цел 

на мярката  

Срок за 

изпълнение и 

етапи 

Индикатор  Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълнен

ие 

  Неспазване на 

процедурите, 

пропуски и 

грешки  при 

договориране, 

оторизация и 

мониторинг 

процес по 

плащане и 

осчетовядаване 

и проверка, по 

схеми и мерки, 

финансирани 

Провеждане на 

обучения на 

служителите с цел 

точно спазване на 

разработените 

правила и 

процедури  и 

отразяване на 

извършваните 

административни 

проверки по  схеми 

и мерки, 

Организ

ационен 

Стриктно 

спазване на 

процедурит

е по схеми 

и мерки, 

финансира

ни от НБ и 

ЕФ на ЕС. 

Осигуряван

е на 

проследим

ост на 

действията. 

Постоянен Брой 

проведени 

обучения на 

служителите 

по прилагане 

на 

процедурите 

за работа. 

Брой 

проверени 

заявления,   

констатирани  

нарушения. 

Директори на 

дирекци - 

КСП,ОПМРСР, 

ИСП, ОД, 

ДПП, СПМ, 

ДПМРСРД 

„Финансова“. 

„ТИ „ 

Рибарство и 

аквакултури“, 

преки 

ръководители. 

ОППМРСР: 
Проведени са 34 

обучения на 

служителите от 

ДОППМРСР. 

Проверени са 22 заявки 

за плащане по 

децентрализираните 

мерки, които се 

обработват от отдели 

РРА, след риск анализ, 

за спазване на 

процедурите за 
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от НБ и ЕФ на 

ЕС. 

финансирани от НБ 

и ЕФ на ЕС. 

Осигуряване на 

подробни 

контролни листове 

с цел проследяване 

на извършваните 

административни 

проверки. 

Отразяване в КЛ на 

отговорните 

служители  

извършили 

административни 

проверки по 

заявления. 

Извършване на 

контролни 

проверки на 

заявления 

обработвани от 

служители на 

областните 

дирекции на ДФЗ, 

относно спазване 

на процедурите за 

работа. 

оторизация, като не са 

констатирани 

нарушения с финансови 

последици. 

ДФ: Извършване на 

синхронизиране и 

хармонизиране на 

Правилата и 

Процедурите регулярно 

при необходимост в 

дирекцията, въвеждане 

на автоматизирани 

контроли в ползваните 

софтуерни продукти, 

прилагане на 

контролни правила и 

процедури по 

отношение на 

плащанията и 

осчетоводяванията 

документирани чрез 

контролни листове, 

проведени обучения за 

повишаване на 

квалификацията и 

уменията на 

служителите в ДФ. 

ДСПМ: Проведени са 

12 броя вътрешни 

обучения на 

новоназначени 

служители. Всички 
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служители на 

дирекцията, респ. 

продуктов отдел са 

запознавани 

своевременно чрез 

имейл за всяко  

изменение на 

правилника за работа 

на дирекцията, респ. 

процедура за работа. 

ДДПМРСР: Проведени 

са 37 обучения на 

служителите от 

дирекция ДПМРСР.  

Проектните 

предложения по 

процедури за подбор, 

подадени чрез ИСУН 

2020, се оценяват от 

оценителни комисии, 

определени със заповед 

на изп. директор на ДФ 

„Земеделие“. В 

оценителните комисии 

могат да участват 

служители от 

регионалните дирекции 

и дирекция ДПМРСР, 

ако отговарят на 

определените в 

процедурните правила 

изисквания за участник 



15 

 

в оценителна комисия, 

напр. опит в 

разглеждането на 

проекти и издържан 

тест за нивото на 

познание на условията 

за кандидатстване. 

След завършването на 

оценителния процес 

изпълнителният 

директор възлага 

извършването на 

повторна проверка на 

всички или част от 

проектните 

предложения, 

включени в списъците, 

съгласно 

акредитираната 

процедура за работа на 

дирекция ДДПМРСР. 

ДИСП: Регулярно се 

провежда вътрешно 

обучение на 

новоназначените 

служители, както и 

вътрешно обсъждане на 

прилагането на схемите 

за държавни помощи и 

кредитиране. Преди 

всеки прием се 

актуализират 
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съответните указания и 

всички документи по 

съответната схема за 

подпомагане. 

ДКСП: Преди всеки 

прием се актуализират 

съответните указания и 

всички документи по 

съответната схема за 

подпомагане. 

Регулярно се провежда 

вътрешно обучение на 

новоназначените 

служители, както и 

вътрешно обсъждане на 

прилагането на схемите 

за държавни помощи. 

ДДП: Изпълнено чрез 

КЛ в ИСАК, който е с 

възможност за 

проследяване. 

Проведени са 13 

обучения на 57 

служители. 

ДРБА: Обработени и 

верифицирани са общо 

201 бр. искания за 

плащане по мерките от 

ПМДР за 2021. 

Извършени са 

мониторингови 

проверки след плащане 
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на 67 проекта. 

Административните 

проверки се извършват 

с попълване на 

електронни КЛ в ИСУН 

2020. Осигурена е 

надеждна одитна следа. 

През 2021 г. са 

проведени общо 3 бр. 

обучения за работа с 

ИСУН и 1 бр. 

въвеждащо обучени по 

ЗДСл. Обучени са общо 

14 служители. 

ДТИ: Проведени 

работни 

срещи/обучение с 

началници на РТИ и 

служители на ДТИ-ЦУ 

- 1 бр.; Проведени са 

обучение относно 

запознаване с 

новостите при 

измерване на площи 

чрез дистанционно 

проучване за кампания 

за директни плащания 

2021 г. - среща в 

"ZOOM", обучение по 

кръстосано 

съответствие. Взето е 

участие в семинар 
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относно 

противодействие на 

измамите и конфликт 

на интереси. Проведен 

е обучителен курс 

„Въведение в ГИС, гео 

информационните 

технологии и методите 

на дистанционно 

наблюдение“. 

Извършени са над 920 

КП, което представлява 

4 % от общият брой 

проверки при 

изискуеми 2%. 

Областни дирекции: 

При организиране на 

обучения от 

дирекциите в ЦУ 

участват и служители 

от отделите към ОД. 

Броят е в пряка връзка с 

дейностите и 

потребностите на 

дирекциите в ЦУ. 

Информацията се 

отразява в модул 

„Обучения“ на 

електронната система 

„Hermes“.  

Спазват се процедурите 

по схемите и мерките 
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за работа в 

ИСУН/ИСАК и се 

осъществява 

проследимост на 

действията на 

експертите и началник 

отделите. 

 

Слабости в 

организацията 

на работата, 

разпределениет

о на 

отговорностите 

на служителите 

в 

проверяваните 

самостоятелни 

структури на 

ДФЗ, които 

могат да 

доведат до 

корупционни 

прояви и 

практики. 

Провеждане на 

анкетно проучване 

в хода на 

извършваните от 

Инспектората на 

ДФЗ планирани 

проверки относно 

организацията на 

работа, 

разпределението на 

задълженията и 

отговорностите  на 

служителите на 

проверяваната 

структура/звено, 

водещи до 

демотивиране на 

служителите и 

корупционни 

прояви и практики. 

Организ

ационен 

Анализ на 

работната 

среда в 

проверяван

ите обекти 

с оглед 

снижаване 

на 

демотивира

щите 

фактори и 

превенция 

от 

корупция. 

Постоянен Брой 

препоръки за 

подобряване 

на работната 

среда и 

повишаване 

на 

мотивацията 

на 

служителите. 

Ръководител 

Инспекторат 

Направени са 2 

предложения за 

предприемане на 

действия от различни 

дирекции, включително 

и изменения на 

вътрешни нормативни 

актове, а именно: 

- директорът да 

дирекция „ПИ“ да 

извърши преглед на 

„Правилника на 

дейността на дирекция 

„ПИ“ с оглед 

изменение и 

допълнение, като се 

прецизират и опишат 

какви действия следва 

да предприемат 

служителите при  

различните типове 

проверки и в каква 

последователност. 
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Дирекции „Правна“, 

„ЧР“, и отдел „ФС“ към 

дирекция „Финансова“ 

да изготвят обща 

процедура, която да 

урежда реда, по който 

се окомплектова 

преписка с постъпило 

искане за изплащане на 

обезщетения, свързани 

с трудовите отношения 

между ДФЗ и 

служителите. 

Процедурата да 

съдържа подробно 

описание на стъпките и 

действията, които 

следва да извърши 

всяка една от трите 

дирекции по 

окомплектоване на 

преписката до 

предаването и на отдел 

„ФС“ за окончателното 

изплащане на 

съответно обезщетение. 
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Недостатъчни 

алтернативни 

канали за 

подаване на 

сигнали за 

корупция и 

конфликт на 

интереси. 

Поддържане и 

обслужване на 

действащите 

канали за 

постъпване на 

сигнали за 

корупция и 

конфликт на 

интереси и 

допълнително 

поставяне на кутии 

за сигнали на 

достъпно и видно 

място в ЦУ на ДФЗ 

и Областните 

дирекции на ДФЗ. 

Организ

ационен 

Предоставя

не на 

повече и 

различни 

възможнос

ти за 

подаване 

на сигнали 

и 

своевремен

но 

получаване 

на 

информаци

я за 

корупцион

ни прояви. 

Постоянен Брой 

получени 

сигнали и 

извършени 

проверки. 

Ръководител 

Инспекторат, 

директори на 

Областните 

дирекции на 

ДФЗ, директор 

дирекция ДПП, 

директор на 

дирекция 

Противодейств

ие на 

измамите, 

директор 

дирекция АСО. 

Ръководител 

Инспекторат: 

1.Определени със 

заповед служители 

/Заповед № 03-

РД/1522#8 от 

28.01.2022 г./ от 

дирекцията взимат 

участие в 

прослушването на 

постъпилите сигнали на 

поддържаната открита 

телефонна линия за 

подаване на сигнали за 

измами и корупционни 

практики на „горещ 

телефон“ и ел. адрес: 

signali@dfz.bg 

2. На официалната 

страница на ДФ 

„Земеделие“ се 

поддържа и 

актуализира раздел 

„Антикорупция“. 

Областни дирекции: 

При постъпване на 

сигнали, същите се 

регистрират в 

деловодната система. 

Поставени са кутии за 

оплаквания на видно 

място на входа на 
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дирекциите. В част от 

ОД на таблата в 

сградите са изложени 

горещите телефони и 

е_mail адреси за 

подаване на сигнали. 

Каналите за подаване 

на сигнали за корупция 

и конфликт на интереси 

са достатъчни. 

ДДП: Получени са 

общо 155 броя сигнали 

до 31.12.2021 г., като 

140 от тях са с 

приключена обработка. 

ДПИ: ДПИ поддържа 

текущо постъпилите 

сигнали за нередности 

на 24 часовата открита 

телефонна линия 

“горещ телефон“ и 

електронен адрес: 

signali@dfz.bg, 

Определените със 

заповед служители от 

дирекцията 

(председател и секретар  

на комисията) 

организират свикване 

на Комисията за 

заседание и с ДЗ и 

Протокол предоставят 
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информацията на ИД на 

Фонда за запознаване и 

вземане на решение.  

За отчетния период на 

горещата телефонна 

линия са постъпили  

общо 123 бр. сигнала за 

нередности , от които 

68 бр. са от  

компетенцията на ДФЗ 

,а 55 бр. са препратени 

по компетентност към 

други институции. 

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими  

Конкретно 

идентифициран 

корупционен 

риск 

Описание на 

мярката 

Насочен

ост на 

мярката 

– 

организа

ционен/ 

кадрови/ 

промени 

в 

нормати

вната 

уредба 

Крайна цел 

на мярката  

Срок за 

изпълнение и 

етапи 

Индикатор Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълнен

ие 
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Незаконосъобр

азност и 

неспазване 

срока при  

предоставяне 

на 

административ

ни услуги.  

Публикуване на 

информация в 

официалния сайт 

на ДФ „Земеделие“ 

за предоставяните 

административни 

услуги, срокове и 

отговорните 

директори на  

дирекции и др.  

Своевременна 

актуализация на 

информацията. 

Осигуряване на 

възможност за 

кореспонденция 

чрез 

информационен 

канал. 

организа

ционен 

Законосъоб

разно  и 

предоставя

не в срок 

на 

администра

тивните 

услуги. 

Постоянен Публикувана 

информация 

за 

предоставяни

те 

администрати

вни услуги, 

срокове и 

отговорните 

директори на  

дирекции и 

др. Създаден 

канал за 

кореспонденц

ия. 

Ресорен 

заместник 

изпълнителен 

директор, 

директор  

дирекция 

„СПМ“, 

началник отдел 

„ВПИЛ“ . 

ДСПМ: На 

официалната страница 

на ДФЗ има 

публикувана 

информация за 

предоставяните 

административни 

услуги и необходимите 

документи. 

ДДП: Изпълнено чрез 

системата за 

електронни услуги на 

електронната страница 

на ДФЗ. Публикувани 

са 5 бр. „горещи“ 

телефона за връзка с 

бенефициери и 2 бр. е-

mail адреси на ДДП. 

ДДПМРСР: На 

електронната страница 

на ДФ „Земеделие“ се 

поддържа актуална 

информация по 

мерките от ПРСР 2014-

2020 г. Всеки 

бенефициент чрез 

електронния си профил 

в ИСУН има 

възможност за водене 

на кореспонденция с 

ДФЗ. На електронната 

страница на Фонда са 
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посочени и e-mail 

адреси за 

осъществяване на 

комуникация с 

администриращите 

отдели към ДДПМРСР. 

Областни дирекции: 
Неприложима е 

дейността по 

отношение 

публикуване на 

информация на сайта 

на ДФЗ. 

Изпълнено – по 

отношение 

задълженията за 

осигуряване на 

информираност от ОД 

относно схемите и 

мерките, които са с 

определен срок за 

прием и очаквано голям 

брой бенефициенти 

(мярка COVID-19, de 

minimis и др.). 

Информираността се 

постига чрез 

публикуване новината 

на официалния сайт на 

ДФЗ и чрез 

изпращането й от 

страна на служител на 
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ОПСМП до всички 

ОСЗ, с които се води 

постоянна 

кореспонденция.  

 

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен 

риск 

Описание на 

мярката 

Насочен

ост на 

мярката 

– 

организа

ционен/ 

кадрови/ 

промени 

в 

нормати

вната 

уредба 

Крайна цел 

на мярката  

Срок за 

изпълнение и 

етапи 

Индикатор  Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълнен

ие 

Законосъобраз

но и 

безпристрастно 

провеждане на 

конкурси при 

назначаване на 

служители в 

ДФЗ. 

Ротация на 

непостоянните 

членове на 

конкурсните 

комисии при 

провеждане на 

конкурсите за 

служители в ДФ 

„Земеделие“. 

Организ

ационен 

Законосъоб

разност и 

безпристра

стност при 

провеждан

ето на 

конкурсите 

и избор на 

най-

Постоянен Проведени 

конкурси с 

различни 

експерти в 

конкурсните 

комисии. 

Директор на 

дирекция 

Човешки 

ресурси и 

иницииращите 

директори на 

дирекции. 

ОППМРСР: 
Проведени са  5 броя 

конкурси за 

назначаване на 

служители. 

ДОППМРСР няма 

постоянна комисия за 

провеждане на 

конкурси. За всеки 
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подходящи

я кандидат. 

конкурс се определя 

нова комисия. 

ДДПМРСР: Проведени 

са 6 конкурса за 

назначаване на нови 

служители в дирекция 

ДПМРСР. За всеки от 

конкурсите се определя 

нов състав, тъй като 

дирекция ДПМРСР 

няма постоянен състав 

на комисията за 

провеждане на 

конкурси. Спазени са 

всички законови 

изисквания във връзка с 

организацията и 

безпристрастното 

провеждане на 

посочените конкурси. 

В ДВОПК през 2021 г. 

са проведени 2-външни 

конкурса за избор на 

служители. Те са 

преминали при 

спазване на 

регламентите и 

правилата за 

провеждане. 

Назначените конкурсни 

комисии 

безпристрастно са 
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класирали кандидатите 

и са избрали тези 

служители с най-добри 

резултати. 

Областни дирекции: 
При назначаване на 

комисии за провеждане 

на конкурси в състава 

им се включват 

служители от 

отдел/дирекция, 

различна от тази, за 

която кандидатстват 

служителите в 

конкурса. Спазват се 

всички разпоредби на 

закона за ДС. 

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 

Насочен

ост на 

мярката 

– 

организа

ционен/ 

кадрови/ 

промени 

в 

нормати

вната 

уредба 

Крайна цел 

на мярката  

Срок за 

изпълнение и 

етапи 

Индикатор  Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълнен

ие 
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Несъответстви

я и празноти, 

които могат да 

доведат до 

противоречиво 

тълкуване 

и/или 

прилагане на 

нормативните 

актове и 

процедурите. 

Периодичен 

преглед на 

нормативната 

уредба и процедури 

с цел 

предложение за 

допълване  и 

изменения. 

Организ

ационен 

Еднозначн

о 

прилагане 

на 

нормативна

та уредба и 

процедури 

с цел 

законосъоб

разно и 

ефикасно 

усвояване 

на 

средствата 

от ЕФ на 

ЕС и НБ. 

Постоянен Брой 

направени 

предложения 

и изменения  

на 

нормативната 

уредба и 

процедури 

Директори на 

дирекции – 

ОПМРСР, 

ДППМРСР, 

СПМ, ИСП, 

КСП, Директни 

плащания, ТИ, 

Рибарство и 

аквакултури и 

преки 

ръководители. 

ОППМРСР: 
Извършени са 62 

изменения и 

допълнения на 

правилника за работа, 

които са съгласувани 

по надлежния ред и са 

утвърдени от ИД. 

ДДПМРСР: Дирекция 

ДПМРСР не е внасяла 

предложения за 

законодателни 

промени. ДДПМРСР 

изготвя, актуализира и 

адаптира работните 

процедури и документи 

за работа при промени 

в приложимата 

нормативна уредба, 

регламентираща 

прилагането на ПРСР 

2014-2020, с цел 

методическо 

осигуряване на единен 

подход при обработка 

на заявленията за 

подпомагане/ПП, 

ориентиран към 

качество на резултатите 

и за постигане целите 

на Програмата.  
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Извършени са 58 бр. 

изменения и 

допълнения на 

правилника за работа 

на ДДПМРСР, които са 

надлежно съгласувани, 

утвърдени от 

изпълнителния 

директор на ДФЗ и 

съгласувани от УО. 

Утвърдена е нова 

Процедура за 

образуване и движение 

на административни 

преписки по жалби 

срещу 

административни 

актове, издавани по 

мерки/подмерки по 

ПРСР 2014-2020 г. 

ДСПМ: Извършени са 

29 изменения в 

правилниците за работа 

по схемите и мерките, 

прилагани от ДСПМ и 

7 изменения на 

приложимата 

нормативна уредба.   

ДИСП и ДКСП: Преди 

всеки прием указанията 

за прилагане на 

съответната схема се 
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актуализират, изменят 

и допълват с оглед 

отстраняването на 

пропуските и 

непълнотите при 

прилагане на схемата. 

ДДП: Отправят се 

предложения за 

допълване  и изменение 

на нормативната уредба 

преди началото на 

всяка кампания по 

директни плащания. 

ДРБА: Дирекция 

„РБА“ представя 

коментари и забележки 

при  изготвянето на 

Условията за 

кандидатстване и 

изпълнение по 

процедурите от ПМДР. 

ДТИ: Изменения/нови 

процедури: Правилника 

за работа на ДТИ и 

общи документи – 2; 

във връзка с проверки 

на място по ПРСР 

2014-2020 - 11; във 

връзка с проверки на 

място по схеми и мерки 

за директни плащания - 

5; във връзка с 
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проверки на място по 

схеми и мерки от СПМ 

- 6; във връзка с 

проверки на място по 

Кръстосано 

съответствие – 1. 

Осигурени са актуални, 

ефективни и ефикасни 

процедури за работа в 

съответствие с 

нормативната уредба. 

Областни дирекции:  
ОД на ДФЗ прилага 

утвърдени процедури 

за работа.  

При възникнали 

въпроси и казуси при 

прием и обработка на 

заявления за 

подпомагане/плащане 

служителите на ОД се 

консултират със 

съответната дирекция в 

ЦУ, както и с дирекция 

„Правна“ с цел 

издаване на становище. 

При необходимост от 

предложения за 

промяна в процедурите 

същите се изпращат 

към съответната 

дирекция в ЦУ. 
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Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен 

риск 

Описание на 

мярката 

Насочен

ост на 

мярката 

– 

организа

ционен/ 

кадрови/ 

промени 

в 

нормати

вната 

уредба 

Крайна цел 

на мярката  

Срок за 

изпълнение и 

етапи 

Индикатор  Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълнен

ие 

Корупционен 

натиск и 

обвързване 

между 

проверяващи и 

проверявани. 

Ротация на 

служители при 

извършване на 

проверки и 

посещения на 

място по всички 

схеми и мерки за 

подпомагане.Изгот

вяне на процедура 

за реакция при 

оказан 

корупционен 

натиск.  

Организ

ационен 

Обективен 

и 

ефективен 

контрол 

при 

извършван

е на 

проверките

. 

Минимизи

ране на 

вероятност

та за 

оказване на 

натиск и 

обвързване 

между 

Постоянен Брой проверки 

и посещения на 

място, 

извършени на 

ротационен 

принцип за 

година. 

 

Директори на 

дирекции ТИ  

и ОД, 

началници 

отдели КС, 

КП, ДП и 

ПК; 

началници 

отдели РТИ, 

ПСМП и 

РРА. 

ДТИ: Изпълнява се 

текущо. Според 

правилника на ДТИ се 

спазва принципът на 

засилен надзор - 

същият гарантира, че 

един и същи служител 

не проверява един и 

същи кандидат два 

пъти подред. Главният 

експерт трябва да 

провери кой служител е 

проверил кандидата 

миналата 

година/миналия път и 

да бъде избран друг 

експерт. 
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проверява

щ и 

проверяван

и. 

Областни дирекции:  

В отделите ПСМП и 

РРА се извършва 

ротация на 

служителите при 

разглеждане на 

заявленията за 

подпомагане/плащане. 

Няма постоянно 

работещи в двойка 

екипи от първи и втори 

експерт.  

За отдел РТИ ПнМ се 

извършват винаги от 

двама служители на 

случаен принцип. 

С цел избягване на 

корупционен натиск и 

обвързване между 

проверяващи и 

проверявани при 

избора на служители, 

които да извършат 

проверки на място по 

всички схеми и мерки 

за подпомагане, се 

следва принципа на 

ротация, като един и 

същ служител не 

проверява един и същ 

бенефициент два пъти 

подред за конкретна 
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схема/мярка. В отдел 

РТИ един служител 

може да проверява 

бенефициент повторно 

най-рано 2 години след 

извършване на 

последната извършена 

от него проверка на 

същото лице. 

Свързаност и 

наличие 

конфликт на 

интереси 

между 

кандидатите за 

подпомагане и 

служителите, 

извършващи 

административ

ните  проверки 

по схеми и 

мерки, 

администриран

и от ДФЗ. 

Разпределение на 

проектните 

предложения по 

мерките с прием в 

ИСУН 2020 на 

случаен принцип. 

Осъществяване на 

комуникация с 

кандидатите по 

електронен път-

чрез ИСУН 2020. 

организа

ционен 

Предотврат

яване на 

свързаност 

и наличие 

конфликт 

на 

интереси. 

Постоянен 

 

Намаляване 

броя на 

установени 

случаи на 

свързаност и 

конфликт на 

интереси. 

Директори на 

дирекции 

администрир

ащи мерки с 

прием в 

ИСУН. 

ОППМРСР: През 

2021г. е въведена 

декларация за конфликт 

на интереси, която се 

попълва в ИСАК от 

всички служители, 

отговорни за обработка 

на заявка/искане за 

плащане. 

ДДПМРСР: Въведена 

е нова функционалност 

в ИСАК, съдържаща 

задължително 

попълване на 

декларация за конфликт 

на интереси от всеки 

един служител. 

ДРБА: Исканията за 

плащане се разпределят 

между служителите на 

случаен принцип. 

Прилага се ротация на 

екипите на различните 
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етапи – верификация и 

мониторинг. В КЛ в 

ИСУН служителите 

декларират, че не са 

свързани с 

бенефициента и 

изпълнителите по 

проекта. 

Областни дирекции:  

Проектите и 

подписаните договори 

се разпределят на 

случаен принцип от 

началник на ОПСМП и 

ОРРА.  

По отношение 

комуникацията, същата 

се осъществява по 

официални канали – 

ИСУН и писма, 

надлежно оформени и 

регистрирани в 

деловодната система. 

От средата на 2021г. е 

предвидено в писмата 

да се посочва 

информация за контакт 

с експертите с оглед 

осигуряване на 

публичност и 

прозрачност.;  
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Редовно се попълват 

декларации за 

конфликт на интереси 

от всички участници в 

комисията по 

разглеждане на 

проектни предложения, 

подадени в ИСУН. 

Всички служители на 

ОД подават редовно 

декларации пред 

КОНПИ, вкл. част 

втора от нея. В ИСАК е 

въведена нова 

функционалност, която 

не позволява обработка 

на дадено заявление, 

ако не е попълнена 

декларация за конфликт 

на интереси от 

експерта. 

По отношение на 

комуникацията същата 

се осъществява по 

официални канали – 

ИСУН и писма, 

надлежно оформени и 

регистрирани в 

деловодната система. 

От средата на 2021 г. е 

предвидено в писмата 

да се посочва 
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информация за контакт 

с експертите с оглед 

осигуряване на 

публичност. 

Мерки за публичност 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен 

риск 

Описание на 

мярката 

 

Срок за 

изпълнение и 

етапи 

Отговорно лице 

 

Изпълнение/ Неизпълнение/ Причини за 

неизпълнение 

Недостатъчна 

информиранос

т на 

кандидатите за 

финансово 

подпомагане 

по схеми и 

мерки 

предоставяни 

от ДФ 

„Земеделие“.  

Публикуване в 

сайта на фонда на 

информация, 

подпомагаща  

бенефициентите 

/земеделските 

стопани/ при 

кандидатстване за 

финансово 

подпомагане по 

схеми и мерки, 

предоставяни от 

ДФ „Земеделие“  

Постоянен Директори на иницииращите 

дирекции, администриращи 

кандидатите за финансово 

подпомагане по схеми и мерки, 

предоставяни от ДФ „Земеделие“, 

Директор дирекция „ВОПК“ 

ОППМРСР: Изготвено и публикувано на сайта на 

ДФЗ Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014-

2020. В секция ПРСР 2014-2020, Мерки за 

подпомагане/Мерки за подпомагане през ИСУН се 

публикуват  всички необходими документи за 

подаване на заявки/искания за плащане. 

ДДПМРСР: Актуална информация относно 

финансовото подпомагане по схеми и мерки, 

предоставяни от ДФ „Земеделие“, се публикува на 

официалната интернет страница на ДФЗ. 

На интернет страницата се поддържа и актуална 

информация за обработката на подадените 

заявления за подпомагане/проектни предложения на 

платформа, която автоматично извлича данни от 

ИСАК. 

ДДП: Изградена е и се поддържа система за 

електронни услуги (СЕУ) с цел предоставяне на 

възможност на кандидатите да бъдат информирани 

по отношение на подаваните от тях заявления и да 
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участват в процеса на администриране, когато е 

приложимо. 

Недостатъчна 

прозрачност и 

публичност за 

действията по 

предотвратяван

е, разкриване и 

санкциониране 

на 

корупционни 

прояви и 

конфликт на 

интереси 

Поддържане и 

актуализиране на 

раздел 

„Антикорупция“ на 

интернет 

страницата на ДФ 

„Земеделие“. 

Актуализиране на 

информацията за 

подаване на 

сигнали за 

корупционни 

прояви и конфликт 

на интереси и 

сигнали и 

предложения по 

АПК. 

Постоянен Ръководител Инспекторат и 

Директори на дирекции ВОПК и ИТ. 
Изпълнено 

Ежегодно на поддържаната интернет страница на 

ДФ „Земеделие“, раздел „Антикорупция“ се 

публикуват: 

1. Отчет – анализ относно дейността на 

„Инспекторат“ за предходната година. 

2. Регистъра на декларациите  по чл. 35, ал. 1, т. 1 от 

ЗПКОНПИ за несъвместимост за: 

- Висши служители; 

- Държавни служители, задължени по закон; 

3. Обезличени данни на декларациите за 

несъвместимост – ежемесечно; 

4. Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от 

ЗПКОНПИ за конфликт на интереси – обезличени 

лични данни на декларациите по т. 2 интереси в 

предвидения законов срок. 

Занижена 

възможност за 

обратна връзка 

с 

бенефициенти, 

земеделски 

стопани и 

браншови 

организации. 

Провеждане на 

анкети, попълване 

на анкетни карти за 

оценка на 

качеството на 

административното 

обслужване с анти 

корупционна 

насоченост от 

бенефициенти и 

земеделски 

стопани. Срещи с 

организационен Подобряване на обратната връзка с 

бенефициенти, земеделски стопани и 

браншови организации с оглед 

подобряване превенцията и 

противодействието на корупционни 

прояви.   

Постоянен 

ОППМРСР: Предоставена възможност на 

бенефициентите да задават въпроси на телефони за 

информация, за което са определени служители от 

ДОППМРСР. В писмата до бенефициерите се 

записват имена и телефони за връзка на експертите, 

обработващи заявката / искането за плащане. 

ДДПМРСР: Във връзка с установени проблеми, 

свързани с липсата на публичност и прозрачност в 

работата на институцията, ДФ „Земеделие“ 

разработи мерки за публичност, прозрачност и 

отчетност в работата. Въз основа на тях беше 
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браншовите 

организации. 

Участие в 

дискусионни 

форуми с широката 

общественост, 

медии и 

заинтересовани 

страни. 

изготвен План с мерки за подобряване дейността на 

ДФ „Земеделие” – публичност и прозрачност в 

работата. Планът, който стриктно се спазва, е 

публикуван на интернет портала на ДФЗ – РА. 

Предприетите мерки са следните: 

• Горещи телефони 

• Дни на отворени врати за кандидати/бенефициенти 

• Ръководство в помощ на бенефициерите 

• Обучения 

Обучения 

Брой на проведените обучения  Теми, по които са проведени обучения и броя на 

обучените по всяка тема служители с длъжността им  

Индикатор 

ВОПК – 4 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „Лична ефективност – емоционална интелигентност“ – 

Камелия Волева, старши експерт 

2. Курс за обучение по дигитален маркетинг и PR, 

управление на онлайн репутация – Ивет Миткова, 

старши експерт 

3. Курс за обучение по дигитален маркетинг и PR, 

управление на онлайн репутация – Ана Брезоева, 

директор  

4. Предизвикателството да управляваш - Ана Брезоева, 

директор 

Полезност и усъвършенстване в работата 
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Планирано обучение Годишна среща на Инспекторатите по ЗА - всички служители 

на Инспектората на ДФЗ.Обмяна на опит и добри практики. 
 

През 2021 г. не е проведена такава среща поради 

засилените COVID мерки. 

Обучения на новоназначени служители 

на тема „Превенция на корупцията“ 

Провеждане на обучение на новоназначени служители на 

тема „Превенция на корупцията“  

 

Проведени обучения на новоназначените  служители

  

Планирано обучение Практики по прилагане на ЗОП и  Правилника за 

прилагане на закона – 

ДОП:  

1.Електронно управление на обществени поръчки (3-ма 

обучени) 

2. Промени в практиката за прилагане на Закона за 

обществените поръчки 2021 г. Пропуски и грешки на 

възложителите и стопанските субекти при работа с 

платформата ЦАИС ЕОП (3-ма служители) 

3. „Електронни поръчки в ЦАИС ЕОП. Нови моменти в 

ЗОП и ППЗОП 2021г.“: (3-ма служители). 

Проведени са обучения на 3 - ма служители от 

дирекция ОП и ДПМРСР; 14 служители от ДВО 

Проведен семинар на тема „Противодействие на 

измамите и конфликт на интереси“ на 3-ма 

служители от ДВО 
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Презентация на служителите от ОД 

на ДФ „Земеделие“ при плановите 

проверки на „Инспекторат“  

 „Превенция на корупцията и недопускане на конфликт 

на интереси“ 

Брой проведени презентации и брой на служителите 

присъствали на тях. 

Планирано обучение „Етичен кодекс на служителите и конфликт на интереси“ 

– 150 служители на ЦУ И ОД на ДФЗ 

 

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 

Адрес E-mail 

адрес 

Телефонен номер Специални кутии, поставени в 

администрацията /описание на 

местонахождението/ 

Други 

Централно управление  на ДФ 

„Земеделие“, гр.София, бул.Цар 

Борис ІІІ“ №136 и  Областни 

дирекции на ДФ „Земеделие“ 

signali@dfz

.bg 

0700-106-16  Чрез 

интернет 

страницат

а на ДФ 

“Земедели

е“ в 

раздел 

„Инспект

орат“ 

тел.02/ 

8187478 

Мерки за защита на лицата, подали сигнали 
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Същност на мерките   Приети и утвърдени: 

 „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или 

конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“. 

„Вътрешни правила за дейността на инспектората“- чл. 9, ал. 2, т. 4  

„Вътрешни правила за антикорупционни процедури“ - чл.10, ал.1. 

„Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за 

установяване конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“- Глава четвърта. 

 
 

Съгласувал: 
Зам. изп. директор на ДФ „Земеделие“:                        /................................./................... 2022 г. 

                                                                                           Петя Славчева 

Изготвили:  

Ръководител „Инспекторат“:                                         /................................./................... 2022 г. 

                         Недко Недков 

 

Директор дирекция „Правна“:                                   /................................./................... 2022 г. 

                        Иван Боянов 

 

Директор дирекция „Вътрешен одит“:                        /................................./................... 2022 г. 

                        Денислав Соколов 

 

Директор дирекция „ПИ“:                                            /................................./................... 2022 г. 

                        Евгений Енев 

 

Директор дирекция „ЧР“:                                             /................................./................... 2022 г. 

                        Петя Иванова 

 

Директор дирекция „АСО“:                                         /................................./................... 2022 г. 

                        Пламен Динев 

 

Директор дирекция „ВОПК“:                                      /................................./................... 2022 г. 

                        Ана Брезоева 
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