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ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

Областна администрация на Софийска област поема ангажимент за осъществяване на  

Дейностите по предоставяне на административни услуги на гражданите честно и 

прозрачно, и в пълно съответствие с антикорупционната политика, провеждана  в                

Р България.  

Ние се стараем да направим тази Политика по-лесна за четене и прилагане от всички 

наши служители и потребители поради което това предоставяме ясни определения. 

Настоящата политика, допълва правните и етичните насоки, съдържащи се в Етичния 

кодекс на държавния служител за поведение на работното място. 

Ръководството на Областна администрация на Софийска област строго забранява 

подкупите и корупцията във всичките им форми на проявление.  

Всеки служител на Областна администрация на Софийска област е длъжен да обявява 

писмено всички приемани ценности, услуги и гостоприемство, предоставения  му от 

произволна заинтересована страна при изпълняване на служебните задължения. Да бъдат 

внимателни за опит за подмолни цели за оказване неправомерно повлияване за 

предприемане или не предприемане на действия, които биха предоставили лично 

облагодетелстване на държавния служител за предоставено предимство.  
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Какво е „ценност“? 

Подкупът не е задължително да бъде под формата на пари или физически предмет. 

Подкупът може да бъде също под формата на полза, като назначаване на член на 

семейството на получателя, или вноска в негово предпочитано благотворително 

начинание. Подкупът може да бъде също и под формата на неуместно щедро или 

многократно гостоприемство. Когато сте помолени да приемете ценност се запитайте, 

дали разкриването на информация за този подарък би довело до някакви притеснения 

или проблеми за вас или за Областна администрация на Софийска област. 

Какво е Публичен подкуп? 

Публичен подкуп за целите на тази Политика е подкупът, даден на който и да е държавен 

служител. Трябва да сте особено внимателни при спазване на указанията в Политиката 

по отношение на каквито и да е взаимоотношения с физически или юридически лица, 

имащи интерес от услугите и възможностите, които предоставяме.  

Законите и разпоредбите са по-строги, когато страна по нарушението е държавен 

служител.  

Подаръци и гостоприемство, които могат да бъдат съвсем приемливи за частни лица, са 

напълно неуместни и опасни, когато другата страна е държавен служител. Дори дребни 

подаръци за тези лица могат да се разглеждат като вероятност за публичен подкуп и  в 

някои юрисдикции са незаконни. 

Общите рискове, свързани с трети страни се дискутират по-долу.  

Юридическо лице, в което правителството не притежава мажоритарен дял от 

собствеността, или няма контрол върху управлението, също може да бъде считано за 

„контролирано от правителството“ 

Какво е Търговски подкуп? 

Търговски подкуп е случай на подкупване на частно лице, а не на държавен служител. 

Не забравяйте, че другата компания разчита на своите служители да действат в неин 

интерес и подкупът подрива това морално задължение.  

Ако ваше действие доведе до недобросъвестно поведение на служител, или до 

разрушаване на доверието за неговия работодател или ръководство, това може да се 

счита за търговски подкуп.  



 

Ръководство на системата за борба с 

подкупването 
 

EN ISO 37001:2016 

 
  01.08.2018г. 
Версия 01 

Стр.3/6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Ревизия 01 

Приложение 06 

Служителите на Областна администрация нямат право да предлагат, обещават или 

подаряват ценност на друго лице с цел склоняване или награждаване на това лице за 

неправилно изпълнение на негова функция по отношение на негов работодател или 

ръководство. По същия начин, забранено е да се подарява нещо ценно, ако вие знаете, че 

на получателя не му е разрешено да го получи или че би било неуместно за получателя 

да го получи. 

Ключът към разбирането смисъла за търговски подкуп е нарушаването на задълженията 

на лицето към неговата компания. 

Защо трябва да се безпокоим за рисковете, породени от трети страни? 

Служителите на Областна администрация на Софийска област могат да носят 

юридическа отговорност за действията на партньорите, доставчиците или други трети 

лица.  

Дори, ако Областна администрация на Софийска област не е извършила никакви 

закононарушения, може, въпреки това, да бъде изложена на юридически действия и 

действия върху репутацията!  

Служителите  на Областна администрация на Софийска област трябва да познават 

потенциалните рискове, свързани с използването на трети страни и трябва да се направи 

подходяща проверка преди ангажирането им.  

 проверки на данни или референции от други клиенти; 

 търсене в уеб пространството и в търговските бази данни; 

 получаване на удостоверение от третата страна, че тя ще спазва 

Антикорупционните стандарти на Областна администрация на Софийска област; 

 вписване на юридически условия в писмени договори за осигуряване на 

съответствието със закона, както и условия за прекратяване на договора в полза 

на Областна администрация на Софийска област, ако се докаже, че третата страна 

не отговаря на изискванията; 

 изискване доставчикът да се запознае и приеме  антикорупционната политика на 

Областна администрация на Софийска област; 

 провеждане на проверки и 
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 гарантиране, че всяка предложена сума и срокове за компенсации са приемливи и 

подходящи за услугите, които ще бъдат извършени. 

Спазва се принципа да бъде извършвана проверка пропорционално на степента на риска, 

който съществува при дадените обстоятелства. 

Някои примери на взаимоотношения с високорискова трета страна: 

 Доставчикът може да действа от името на Областна администрация на Софийска 

област. 

 Фактът, че Доставчикът ще взаимодейства с държавни служители. 

 Трета страна, която е ново сдружение, без данни за предишна работа с Областна 

администрация на Софийска област. 

 Трета страна, което е тясно свързано с или има значими взаимоотношения с 

Областна администрация на Софийска област или лице, особено юридическо, 

което може да получи търговски поръчки или да получи или запази делови 

предимства за работни взаимоотношения  с Областна администрация на 

Софийска област. 

Какво представляват бизнес подаръците или гостоприемството? 

Забранено и да искате подаръци и да не приемате никакви подаръци, дори и малки 

такива, които се подаряват в качеството на награда или с очакване за влияние.  

При никакви обстоятелства не трябва да бъдат подарявани подаръци, развлечения или да 

бъде оказвано гостоприемство от вас на други хора, с цел неправомерно въздействие 

върху някой да действа благосклонно към Областна администрация на Софийска област. 

 Подаръци, развлечения или гостоприемство, предоставени на държавни 

служители трябва да бъдат одобрени предварително от Областния управител, а 

след осъществяването им да бъдат документирани от Координатора на Комисията 

за борба с корупцията в Областна администрация на Софийска област в 

предвидения за целта регистър. 

 Подаръците, развлеченията и гостоприемството като цяло, независимо дали в 

обществения или частния сектор, трябва да бъдат с приемлива стойност, 

прилични по вид или място, да имат за цел законни взаимоотношения.   
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 подаръци, които не са поискани и са малки по стойност, могат да бъдат 

подарявани или при празничен повод (например по новогодишните празници или 

други празнични дни) или при специални случаи (сватба, раждане на дете, 

пенсиониране, погребение), когато не-подаряването или не-приемането на 

подарък би се изглеждало като неучтиво или не-културно. Такива подаръци 

трябва предварително да бъдат разрешавани и одобрявани. 

 Ръководството на Областна администрация на Софийска област заплаща разумни 

представителни съгласно предварително одобрен от Министерски съвет бюджет.  

Нарушения на тази политика може да доведат до дисциплинарен акт спрямо служител и 

включително прекратяване на договор за служител и прекратяване на бизнес отношения 

в случай на трета страна. Областна администрация на Софийска област има право да 

предупреди правоприлагащите органи, ако ситуацията налага това.  

Ръководството на Областна администрация на Софийска област е в правото си да 

направи доклад до съответните правоприлагащи органи за предполагаема корупция.  

При нарушения на законите за борба с подкупите, физически лица могат да подлежат на 

граждански и наказателни санкции, включително глоби и затвор.  

Не-докладването на предполагаеми нарушения на тази Политика се разглежда с 

изключителна сериозност от Ръководството на Областна администрация на Софийска 

област.  

Служители, които подозират или са узнали за нарушения на тази Политика, трябва да ги 

докладват на Координатора на Комисията по борба с корупцията.  

При добросъвестно подаване на правдива жалба, Ръководството на Областна 

администрация на Софийска област поема ангажимента да ви защити от репресивни 

мерки. 

Линията за предупредителни сигнали представлява телефонен номер, на който можете 

да се обадите по всяко времe.  

Възможно е да се направи анонимна жалба на Линията за предупредителни сигнали, но 

винаги имайте предвид, че анонимните жалби са по-трудни за разследване.  

Телефонният номер на Линията за предупредителни сигнали и името на оторизирания 

служител за сигнали за корупция или подозрение в корупция е достъпен на уеб сайта: 

http://www.sofoblast.bg 
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За целите на изпълнение на настоящата политика за борба с корупцията в 

Областна администрация на Софийска област е въведена Система за управление борбата 

с подкупването в съответствие с изискванията на Международен стандарт ЕN ISO 

37001:2016, съгласно която определяме целите за борба с корупцията, насърчаваме 

издигането на грижите добросъвестно или въз основа на разумна вяра в доверието, без 

страх от репресии,  

Висшето ръководство подкрепя авторитета и независимостта на Комисията за спазване 

на правилата за борба с корупцията 

Обявявам личният си ангажимент за спазване изискванията и непрекъснато 

усъвършенстване на системата за управление борбата с корупцията! 

 

01-08-2018 

 

Илиан Тодоров:……………. 

Областен управител на Софийска област 

 


