
ДЕТСКАГРАДИНА“МИР“гр. Пловдив, район„Западен", ул. „Знаме”б, gmail:mir@dg.plovdiv.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за превенция и противодействиена корупция, измами, нередности, злоупотреби,
грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на

конфликтна интересив Детскаградина„Мир”

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РазделI
Обхват,цели и принципи

Чл. 1. С настоящите вътрешни правила се уреждат условията и редът за

превенцияи противодействиена корупцията, измами, нередности, злоупотреби,грешки
и др. и за установяване и предотвратяванена риска от настъпване на конфликтна
интересив Детскаградина„Мир'

'

Чл. 2. НастоящитеВътрешниправилацелят:
1.

2.

З.

4.

5.

повишаване ефективносттапо предотвратяванеи противодействиена
корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки, настъпване на

конфликтна интересии др.;

насърчаванена културав общносттакъм ДГ„Мир”, която оказва възпиращ
ефектвърхунеетичните и незаконосъобразнипроявления, посочени в чл. 1,

и която улеснява тяхното разкриванеи предприеманена своевременнии
адекватни действия.
утвърждаванена ценности като честност, почтеност и морал у служителите
на институцията;
създаване на гаранции за отчетност и прозрачностна дейносттана
институцията, в това число чрез засилване на обществения/граждански

контрол и контрола от страна на обществениясъвет и настоятелството, по
отношение дейносттана институцията .

повишаване на общественотодовериекъм служителите на институцията, и

към институциятакато цяло;
Чл. З. (1) Постигането на формулиранитев предходния член цели се

осъществява чрез прилагане на описаните в тези Вътрешнитеправила процедури и
механизми за превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на
последващидействия.

(2) Процедуритеи механизмите по ал. I се определят от диреюгорана
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институцията въз основа на резултатитеот управлението на риска в Детскаградина
„Мир”

(З) Адекватносттаи ефективносттана процедуритеи механизмите по ал. 1 се

оценява чрезпроцедурина мониторинг.
Чл. 4. Изпълнениетона Вътрешнитеправила се осъществява при спазване на

принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и на

нетърпимосткъм корупция, измами, нередности, злоупотреби,грешкии др.

РазделII

Отговорностии задължения

Чл. 5. (1) Директорътна ДГ„Мир”е отговоренза установяванетои прилагането
на процедуритеи механизмите за превенция, регистриране, проверка, докладване и

предприемане на последващи действияпо отношение на корупция, измами,
нередности, злоупотреби,грешкии др.

(2) В изпълнение на отговорноститеси по ал. 1, директорътможе да възлага
изпълнението на конкретнипроцесии дейностина служителина институцията или да
упълномощи конкретно длъжностно лице да организира и прилага цялостно
процедуритеи механизмите по ал. 1 .

Чл. 6. Служителитев ДГ„Мир”са длъжни да:
1.

2.

З.

4.

5.

6.

7.

8.

изпълняватзаконосъобразнои целесъобразносвоите задължения;
не използват служебнотоси положение за лично облагодетелстванеи да не
създават съмнения за злоупотребас него;

откажат категоричнонеуместнопредложениеза облагаи да не приематпри
каквито и да е обстоятелствасъщата с презумпцията, че би послужилакато
доказателство;

изпълняват преките си служебнизадължения, като се ръководятот
принципите, разписани в чл. 4;

не упражняватдейност, несъвместима със служебнотоим положение в

институцията;
не използват информацията,станала им известна при изпълнение на преките
им служебнизадължения, с цел извличане на лична или групова
полза/облага (финансова, материална, услуга и др.);

не проявяватс действиятаси никаква пряка или непряка формана
дискриминация;

прилагатпроактивно изискванията на настоящите Вътрешниправила и да
изпълняват добросъвестноконкретните задължения, възложени им в

изпълнение на процедуритеи механизмите по алинея 1.

Чл. 7. Представителитена Обществениясъвет на ДГ„Мир”
1.

2.

З.

изпълняватзаконосъобразнои целесъобразносвоите задължения;
не използват участието си в Обществениясъвет за лично облагодетелстване
и не създават съмнения за злоупотребас него;

отказват категоричнонеуместно предложениеза облагаи не приемат при
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4.

5.

6.

7.

8.

каквито и да е обстоятелствасъщата с презумпцията, че би послужилакато
доказателство;

не използват информацията,станала им известна в качеството им на членове
на Обществениясъвет, с цел извличане на лична или груповаполза/облага
(финансова, материална, услугаи др.);

не проявяватс действиятаси никаква пряка или непряка формана
дискриминация;
в случаите, в които считат, че са налице корупция, измами, нередности,
злоупотреби, грешки и др., уведомяватслужителите, натоваренис дейности
по превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на
последващи действия;
сигнализираткомпетентните органи, когато приосъществяване на дейността
си констатиратнарушенияна нормативнитеактове.

ангажиратсе да спазват и да подпомагат проактивно институцията при
прилаганетона принципите, посочени в чл. 4.

Чл. 8. Всички представителина общносттаса длъжни в отношенията помежду
си и по отношение на институцията да спазват принципите на законност, откритост,
прозрачност, достъпност, почтеност и на нетърпимост към корупция, измами,
нередности, злоупотреби,грешки и др.

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕВЕНЦИЯИ ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Чл. 9. (1) За да се ограничатслучаите на корупция, измами, нередности,
злоупотреби, грешкии др., в ДГ„Мир”се поддържакултура, която промотиратяхната
неприемливостза всички представителина общността.

(2) Като проявление на тази култура, системите за управление и контрол в

институциятасе регламентиратс писмени процедури, базиранина принципите на:

1.

2.

з.

разделениена отговорностите;

четиритеочи;

регистриранена действиятаи решенията(одитна следа).

Чл. 10. За служителитев ДГ„Мир”се организиратпериодични обучения, чрез
които те добиватнужноторазбиранеи познания за същността на понятията корупция,
измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., за начините за тяхното
предотвратяванеи разкриване.

Чл. 11. (1) При управлениетона риска в ДГ„Мир”задължително се

идентифицирати оценяват рисковетеот корупция, измами, нередностии злоупотреби.
(2) За постигане целите, заложени в чл. 2 на настоящите Вътрешниправила,

задължително се идентифициратрискове по отношение на всички формина
корупционно поведение и злоупотреби, дефиниранив допълнителните разпоредбина

правилатаи по отношение на следните функционалниобласти:
1. управлениена собственосттаи общественипоръчки;
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2.

З.
4.

5.

оценяване на учениците (приложимо за институциите на училищното
образование);

участие в проектии програми

предоставянена образователниуслуги срещузаплащане;

дефиниранена хипотези на конфликтна интереси, влияещи върху
безпристрастнотоизпълнение на служебнитезадължения на учителите,

директоритеи другитепедагогически специалисти.

Чл. 12. Настоятелстватаи общественитесъвети оказват мониторингвърху
целесъобразноторазходванена набранидопълнителни финансовисредства, в това
число средствапо проекти/програми с национално или европейскофинансиране.

Чл. 13. Зацелите, заложени в чл. 2 на настоящите Вътрешниправила, допринася
и набиранетона поне три офертипри разходванена средства за организиране на
културни и спортнимероприятия, лагери, езикови и други допълнителни дейности,

разходитеза които са под праговете, определенив Законаза общественитепоръчки, и

одобрениена направенияизборот странана обществениясъвет или настоятелството.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОЦЕДУРИЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ, НЕРЕДНОСТИ,
ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И др.

РазделI

Процедуриза регистриране и проверки
Чл. 14. (1) Информацияза възможни проявленияна корупция, измами,

нередности, злоупотреби,грешкии др.може да бъдеполучена чрез:
1. сигнал в рамките на институцията — от представителина педагогическия

или непедагогическия персонал, от деца или ученици, от представителина
обществениясъвет или настоятелството;

2. сигнал извън институцията — от родители или лица без пряка връзка с

институцията;
З. външни публичнодостъпни източници — напримерпубликациив медии.
(2) Сигнали по ал. 1, т. 1 и 2 се подават до директорана институцията или се

регистриратв деловодството, съгласно установенитев институциятареди форма.
(З) Всички членове на педагогическия и непедагогическия персонал, които

идентифициратинформацияпо ал. 1, т. З, са длъжни да я докладват своевременнона
директора.

(4) ДГ„Мир”публикувана интернетстраницатаси, в рубриката„Антикорупция
и сигнали”, телефон, електроненадресили бутонза подаване на сигнали за корупция,
измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

(5) Сигналитемогат да са устни или писмени. Приподаване на устен сигнал,
директорътна институциятаили приелиятго служител го документирас паметна
записка. Сигналът се регистрирав регистър на сигнали за корупция, измами,
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нередности, злоупотреби,грешки и др.
Чл. 15. (1) когато информациятакасае директора на институцията,

докладването се извършвапредРУО и съответните компетентни органи.
(2) Заинтересованителица се уведомяватза тази възможност чрезнарочентекст,

публикуванна интернетстраницатана институцията, като се публикувати данните за

контакт на съответното РУО и на компетентните органи.

Чл. 16. (1) Веднагаслед регистриранена сигнал, директорът на ДГ„Мир'
определясъс заповед комисия от служителив институцията, включваща педагогически
специалисти и лица от непедагогическия персонал, които да разгледатсигнала.

(2) В комисията се включват лица, които не са в ситуация на конфликтна
интересис лицето, срещу което е направенсигналът.

(З) Директорътопределяв заповедта сроказа работана комисията.

Чл. 17. (1) комисията проверява достоверността на сигнала, като събира
нужната за целта информация.

(2) Проверкатаможе да включва преглед и анализ на документи, материални
проверки, провежданена интервюта, искане на обясненияи становища.

(З) Комисиятадокументирарезултатитеот проверкатас доклад, в който описва
установените факти, прави изводи за евентуални нарушения на нормативни актове и

вътрешниправилаи изразявасвоето заключение.

РазделII

Докладванеи последващи действия
Чл. 18. (1) Приналичие на достатъчно доказателства за проявленияна корупция,

измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., установени от комисията по чл. 16,

директорътна ДГ„Мир” предприема всички възможни действия, в рамкитена
законовите си правомощия, за да възстановиправомернотосъстояние.

(2) В случайче е установенонарушение на трудоватадисциплина, директорът
налага дисциплинарнонаказание по съответния законов ред.

(З) В случайче за установеното нарушение следва да се наложи
административнонаказание, директорътизпраща незабавноцялата преписка на
съответния компетентен орган.

(4) В случайче докладът на комисията съдържамнение за възможна нередност,
засягаща финансовитеинтереси на Европейскитеобщности, директорътизпраща
незабавноцялата преписка на съответния Управляващорганна програмата, по която е

финансирансъответният проект.
(5) В случайче докладът на комисията съдържамнение за съмнение за измама,

корупция или другопрестъпление, директорътизпращанезабавноцялата преписка на
прокуратуратана РепубликаБългария.

Чл. 19. Приналичие на изискване на информация, документи, обяснения,
становища или друго запитване по случая от съответната институция на
изпълнителната, законодателнатаили съдебнатавласт, директоръти служителитев
институцията са длъжни да сътрудничатсвоевременно.
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РазделIII

Процедурипо огласяване и публичност
Чл. 20. (1) В случаи на наложени наказания на служителина институцията, в

резултатна прилаганена предвиденитев разделII от настоящата глава процедури,

информацияза това се публикувана официалнатаинтернетстраницана институциятав

рубриката„Антикорупцияи сигнали”.
(2) Приразкритислучаи на корупция, измама или други престъпления, по

отношение на служители на институцията информацияза това се публикувана
официалнатаинтернет страница на институцията в рубриката„Антикорупцияи

сигнали”.
(З) Информациятапо ал. I и ал. 2 се публикува, след влизане в сила на

съответния административен/съдебен и/или друг акт на компетентния орган.
Чл. 21. (1) Директорътна институцията е длъжен на всяко шестмесечие да

представяотчет на педагогическия съвет и на обществениясъвет, съдържащ:
1. информацияза извършенотопрез съответния отчетен период в изпълнение

на задълженията си по настоящите Вътрешниправила;
2. информация,относно брояна постъпилите през съответния отчетен период

в институцията сигнали, предприетите действияпо тях, резултатите от

направенитепроверкии предприетитепоследващи действия;
З. информация,относно предприетидействияи резултатитеот тях, в резултат

от мониторинга, осъществен в съответствие с Главачетвъртана настоящите
Вътрешниправила.

(2) Прилипса на постъпили сигнали за отчетния период, съдържащитвърдения
за корупция, конфликтна интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешкии др.,
директорътуведомявапедагогическия съвет и обществениясъвет с докладна записка.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
МОНИТОРИНГ

Чл. 22. Директорътна ДГ„Мир”е отговоренза извършванетона мониторингна
процеситеи действиятав институцията, с цел установяванена причините и условията,
довели до проявления на корупция, конфликтна интереси, измами, нередности,
злоупотреби,грешки и др.

Чл. 23 Мониторингъте систематично и непрекъснатонаблюдениена
осъществяваните процеси и дейности, в това число и събиране, анализиранеи
използване на навременнаинформация.

Чл. 24. (1) Придокладвани или установени случаи на корупция, конфликтна
интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. директорът следва да
предприемедействияза анализиранена причините, довели до това и за подобряванена
елементите на системите за вътрешен контрол, чиито слабости са довели до

проявлениятана корупция, конфликтна интереси, измами, нередности, злоупотреби,
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грешки.
(2) За целите на ал. 1, анализът може да се възложи на комисията по чл. 16 или

на специалнакомисия за извършванена самооценка и анализ на системите за вътрешен
контрол.

(З) Анализът следва да вземе предвид не само резултатаот работатана
комисията по чл. 16, но и другирелевантниизточници на информация,като резултата
от управлениетона риска в институцията, резултати от проверки, извършени от
външни контролниоргании др.

(4) Анализъттрябвада приключи с констатации за слабостив системите за

вътрешенконтрол, довели до случаитена корупция, конфликтна интереси, измами,
нередности, злоупотреби, грешки и др. и с препоръкиза промени, които да помогнат за

преодоляванетона установенитеслабости.
(5) На базана анализа, директорътна институцията трябвада приеме план за

действиеза преодоляванена установенитеслабости.

ГЛАВА ПЕТА
ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ПОДАЛИСИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ, ИЗМАМИ, НЕРЕДНОСТИ, ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И др.

Чл. 25. (1) НастоящитеВътрешниправила се прилагат при спазване на

принципа за осигуряванезащита на лицата, подали сигнали за корупция, конфликтна

интереси, измами, нередности, злоупотреби,грешкии др.
(2) Лице, което е подало сигнал в ДГ,Мир”, или предкомпетентните органи,

съдържащ твърдения за конфликтна интереси, измами, нередности, злоупотреби,
грешки и др. в ДГ„Мир”, не може затова да бъдеуволнено, преследваноили по
отношение на него да се предприематдействия, водещи до психически и/или

физическитормоз.
(З) Припостъпил в институцията или подаден пред компетентните органи

сигнал, служителитена институциятаса длъжни да предприематдействияза защита на
лицето/лицата, подали сигнала

Чл. 26. (1) Действияпо защита на лицата, подали сигнали, се предприематот
момента на подаване на съответния сигнал в институцията(чрез подаване/постъпване в

деловодството и/или пощенските кутии; електронен адрес; телефон;факси др.) до
отпадане на необходимосттаот това.

(2) Задълженияза предприеманеконкретни действияпо предходнатаалинея
имат всички служители в институцията, чиито служебнизадължения, пряко или
косвено им позволяват достъп до информацията,касаеща личните данни на подателя на
сигнала, както и до изложените обстоятелствав него.

Чл. 27. (1) Лице, което е уволнено, преследваноили по отношение на което са

предприетидействия, водещи до психически и/или физическитормоз, зарадитова, че е

подало сигнал, съдържащ твърдения за корупция и/или конфликтна интереси, има
правода търсипо съдебенред праватаси за претърпенитеот него имуществени и
неимущественивреди.

Чл. 28. При осъществяване на служебнитеси задължения, свързани с
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разглеждането,регистрирането, движението, разпределянето,постъпването,

препращанетои произнасянетопо сигнали, съдържащи твърденияза корупция,

конфликтна интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., както и по

отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителитев ДГ„Мир'
спазват принципите и правилатаза поведение, регламентиранив Етичния кодекс на

общността.
Чл. 29. Защитатана лицата, подали сигнал за корупция, конфликтна интереси,

измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., се осъществява чрез извършванена
разпределянето,контрол при постъпването, регистрирането, движението,

разглеждането, препращанетои произнасянетопо тези сигнали, насочен към:

1.

2.

З.
4.

5.

6.

неразкриванесамоличността на лицето, подало съответния сигнал;

неразгласяванена лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни
в хода на изпълнение на служебнитезадължения при реализиранетона
посоченитедейности;
неразкриванена обстоятелстватаи твърденията, изложени в сигнала;

неразгласяванена лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но

касаещи другилица, различни от неговия подател;

опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или

по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и

неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и

предложения;

опазване достойнствотона подалия сигнала, включително и мерки,

насочени към предотвратяване на действия, чрез които му се оказва
психически и/или физическитормоз, приналичие на данни за това.

Чл. 30. Контролътпо предходниячлен се осъществяват от:

1. директорана институцията, в случаите на разглежданетоот него на сигнала;
2. председателяна съответната комисия, в случаите на формиранена такава, с

цел разглежданена твърдениятав постъпилия сигнал;
З. всички служители, имащи отговорности, свързани с постъпването,

регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането
и произнасянетопо сигнали.

Чл. 31. Механизмите, осигуряващиконтролпо чл. 29, включват като минимум:
1.

2.

Осигуряванена защитени комуникационни канали (телефон, факс, имейл
адрес, бутонза подаване на сигнали чрез интернет страницата на
институцията, кутия за сигнали и др.), за подаване на сигнали за корупция,

конфликтна интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.,
достъп до които има само директорътна институцията или определениот
него лица;

Публикуванена видно място на официалнатаинтернет страница на
институцията в рубриката„Антикорупцияи сигнали”на данните за контакт
на компетентните органи (РУО, инспекторат на Министерствотона

образованиетои науката, Управляващорган на оперативнапрограма,
Агенцияза държавен вътрешенфинансовконтрол, прокуратурана
РепубликаБългарияи др.), до които може да се подаде сигнал, ако има
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З.

4.

5.

6.

подозрения, че директорътна ДГ„Мир”, може да има отношение към
проявлениетона корупция, конфликтна интереси, измами, нередности,
злоупотреби,грешки и др.;
Вменяванена конкретнизадължения и отговорностина отделни служители
в институцията и ангажиранетоим при реализиранетона процесите,

свързани със събирането,съхраняването, използването и предоставянетона
информация,прии/или по повод тези сигнали;

Защитаот неоторизиран достъп на информацията, събранапо повод на

сигнала за корупция, конфликтна интереси, измами, нередности,
злоупотреби, грешки и др.;

Мониторингза точното и пълно изпълнение на вътрешните правила,

действащив институцията, касаещи реда и начина на разглежданена
сигнали;

Контролотносно своевременнотоизвършване на конкретни действияпо
преглед, проверкаи докладване от служителитепо т. З.

Чл. 32. (1) Лицеот педагогическия или непедагогическия персонал, срещу който
е подаден сигналът, се отстраняваот разглеждането(включително и в случаите на
препращане) на преписката, по отношение на която се съдържаттвърденияза него. В
този случаймогат да се предприематдопълнителни действияпо ограничаванена
всякакъв достъп на този служителдо информациятаи документитепо преписката.

(2) Отстраняването,респ. ограничаванетопо ал. 1, се извършвачрездаване на

конкретниуказания от директорана институцията.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРОЦЕДУРАПО ПРИЛАГАНЕ
Чл. 33. (1) НастоящитеВътрешниправила подлежат на задължително спазване

от всички служители на ДГ,Мир", както и от членовете на Обществениясъвет.
(2) В изпълнение на предходнатаалинея Вътрешнитеправила следва да се

доведат до знанието на всички служителии на членовете на Обществениясъвет за

сведение и изпълнение, като запознаването с тяхното съдържаниесе удостоверява
лично чрезподпис в нарочносъздаден за целта списък.

(З) Освенподписите на служителите, списъкът по ал. 2 съдържаи име, презиме
и фамилияна лицето, длъжност и дата на запознаване.

Чл. 34. (1) Приназначаване на служител за първи път в институцията лицето,
следва да бъдезапознато с Вътрешнитеправила от директорав десетдневен срок от

датата на постъпванетому на работа.
Чл. 35. Всяконарушениена Вътрешнитеправила от служителна ДГ„Мир”, е

основание за търсене на дисциплинарнаотговорност, съгласно разпоредбитена

кодексана труда.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
S 1. По смисъла на тези Вътрешниправила:
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1.

2.

З.

4.

5.

6.

корупция”е искането, предлагането, даването или приемането, прякоили
косвено, на подкуп или всяка друганеследваща се облага или обещаването
на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или

поведението, което се изисква от приемащияподкупа, неполагащата се

облагаили обещаванетона такава.

„Измама“е всяко умишлено/преднамерено действиеили бездействиена
едно или повече лица, при което с цел придобиванеза себе си или за

другиго на материалниоблаги или на несправедливоили незаконно
предимство, както и причиняванена имущественавредасе възбуждаили
поддържау някого заблуждение.
Под „Измама“следва да се разбираи всяко умишлено действиеи
бездействие, свързанос:

а) използването или представянетона фалшиви, грешни или непълни
изявления или документи, което води или би могло да доведе до
злоупотреба,нереднотеглене или неправомернонамаляване на средстваот
бюджетана институцията;
б) укриванена информацияв нарушениена конкретнозадължение, водещо
до резултатитепо предходнатаподточка;
в)използването на средстватапо подточка „а“за цели, различни от тези, за

които са отпуснатипървоначално;
г) злоупотребас правомернополучена облагасъс същия ефект.
,Нередност” е всяко нарушениена нормативнаили договорнаразпоредба,
в резултат на действиеили бездействиена служител или на ръководството
на организацията, което е имало или би имало за резултатнамаляването или

загубатана приходи или извършванетона неоправданразход.
„Нередност, засягаща финансовитеинтереси на Европейските
общности“е всяко нарушениена общностнотоправо в резултат на

действиеили бездействиеот икономически оператор, което е имало или би
имало за резултат нарушаванетона общия бюджетна Европейските
общностиили на бюджетите, управлявани от тях, или посредством
намаляването или загубатана приходи, в резултат на собствениресурси,
които се събиратнаправо от името на Европейскитеобщности, или

посредствомизвършванетона неоправданразход.

„Съмнениеза измама”е нередност, даваща основание за образуванена

съдебнопроизводство, с цел да се определисъществуванетона измама по

смисъла на Наказателниякодекс.

„Злоупотреба“е:

злоупотребас положение на йерархическаа) злоупотребас власт
зависимост и/или чрездаване, получаванеили обещаванена облаги, за да се

извърши или не дадено действие, изготви или пропуснеда се изготви

документ или да се изготви с определеносъдържание, създаване на

прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани
задължения и др. подобнивърху лице в йерархическаподчиненост или

извършваноот лице, упражняващоконтрол;
б) злоупотребасъс служебноположение
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8.

неизпълнението от длъжностно лице на действиев нарушение на

нормативниразпоредбипри изпълнение на служебнитему функции, с цел

получаванена неследваща се облагаза него или друго физическоили
юридическолице;
в) злоупотребас влияние — използването на позиция на сила спрямолице за

упражняванена натиск върху него, с или безпряказаплаха, по начин, който
ограничава значително възможността му да вземе законосъобразнои

обоснованорешениеили изобщода вземе решение;
г) злоупотребас информацияразгласяването, предоставянето,
публикуването,използването или разпространениетопо другначин на факти
и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешениеот
оправомощенитеза това лица;
д) злоупотребас доверие — когато служител действасъзнателно против
интереситена институцията и уронвапрестижана институцията;
е) злоупотребас право — упражняванетона право само с намерениеда се

увредятзаконните праваи интересина други лица;
ж) злоупотребас имущество — умишлено присвояване или друго
отклоняване от длъжностно лице в негова полза или в полза на друго
физическоили юридическолице на имущество, публичниили частни
средстваили на какъвто и да е предметс определенастойност, поверениму
в качеството му на длъжностно лице.

„Грешка“е неумишлен, технически пропуск, който не води до потенциален
или реаленнегативен финансовефект, но представляванесъответствие,
отклонение и/или пропускот установенитеправилаи процедури..

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
S 2. НастоящитеВътрешниправила влизат в сила от датата на тяхното

утвърждаване.
SЗ.НастоящитеВътрешниправиласа утвърденисъс
ЗаповедN2 РД-09-315/19.01.202Зг. на директоранаДГ„Мир''.

Директор•
ГенчоБиволарски
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