
 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - 2021 г. ОТ ДЪРЖАВНИЯ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ 

КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА КЪМ 30.06.2021 г. 

 

 

VII. Мерки за публичност 

Описание на мярката 

 

Срок за изпълнение и етапи Отговорно лице Причини за неизпълнение 

МТИТС и ВРБ  

Мярка № 7. 

Актуализиране на рубриките «Антикорупция» в 

официалните интернет страници на МТИТС и 

второстепенните разпоредители с бюджет към 

министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията.  

Оповестяване в интернет страницата на 

информация за постъпилите сигнали за 

корупция, предприетите действия, извършените 

проверки и резултатите и взетите решения.  

 

Постоянен 

 

 

  Генерален директор на 

Държавния авиационен 

оператор 

 

Мярката се изпълнява към 30.06.2021 

г. 

Актуализира се при необходимост 

рубриката «Антикорупция» в 

официалните интернет страници на  

Държавния авиационен оператор; 

 

 

Мярка № 8. 

 

Постоянен 

 

 Мярката се изпълнява към 30.06.2021 

г. 

Анализират се мненията на 

потребителите и към настоящия 



Провеждане на анкети с потребителите на 

предоставяните административни услуги и 

изготвяне на анализи на резултатите от тях 

относно удовлетвореността на потребителите и 

за наличие на предпоставки за прояви на 

корупционни практики. 

Генерален директор на 

Държавния авиационен 

оператор  

момент не са констатирани 

предпоставки за прояви на 

корупционни практики; 

 

 

VIII. Обучения 

 

 Брой на проведените обучения. Теми, по които са проведени обучения и брой на обучените по 

всяка тема служители с длъжността им 

Индикатор 

МТИТС и ВРБ 

Мярка № 9.  

Обучение с антикорупционна насоченост на 

служителите на МТИТС и второстепенните 

разпоредители с бюджет за повишаване на 

компетентностите и прилагане на добри 

практики в сферата на превенцията и 

противодействието на корупцията. 

Съгласно Утвърдения от генералния директор годишен план за 

обучение на служителите на Държавния авиационен оператор, 

обучение с антикорупционна насоченост следваше да се проведе 

под формата на семинарни занятия през месец април 2021 г. 

Предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната 

същите се препланираха за месец октомври 2021 г. 

 

 


