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Раздел І 

Общи положения 

 

Чл. 1. С тези вътрешни правила се въвеждат антикорупционни процедури в Общинска 

администрация Мъглиж. 

 

Чл. 2. Ръководството на Общинска администрация Мъглиж разработва и утвърждава 

различни антикорупционни мерки с цел подобряване на дейността си и предотвратяване на 

корупционни практики. 

 

Чл. 3. Ръководството и служителите от Община Мъглиж осъществяват своята дейност 

при спазване на принципите на законност, независимост, публичност и прозрачност. 

 

Чл. 4. Всички граждани, юридически лица, публичноправни институции и др. могат да 

подават до Общинска администрация сигнали за злоупотреба с власт и корупция, за лошо 

управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или 

нецелесъобразни действия или бездействия на Общинска администрация Мъглиж и на 

длъжностните лица в администрацията, с които се засягат държавни или обществени 

интереси, както и права или законни интереси на други лица. 

 

Раздел ІІ 

Мерки за предотвратяване на корупцията 
 

Чл.5. Ръководството на общинска администрация организира и провежда превантивни 

мерки с цел недопускане на корупционни практики. 

 

Чл. 6. Постоянните превантивни мерки по предходния член включват: 

1. запознаване на Служителите в Общинска администрация Мъглиж с техните трудови 

права и задължения (длъжностни характеристики); 

2. запознаване на Служителите в Общинска администрация Мъглиж при встъпване в 

длъжност /постъпване на работа с приетия Етичен кодекс за поведение на Служителите в 

Общинска администрация Мъглиж; 

3. осъществяване на ежедневен контрол от Кмета на Общината, от Секретаря и от 

директорите на дирекции по повод изпълнението на служебните задължения от 

Служителите в Общинска администрация Мъглиж; 

4. докладване от Служителите в Общинска администрация Мъглиж за изпълнението 

на поставените им задачи, включително и за трудностите при и по повод изпълнението им; 

5. разширяване на възможностите за получаване и проверка на сигнали за 

корупционни действия и наличие на повишен корупционен риск, като за целта се постави 

кутия в сградата на Общинска администрация за сигнали и жалби от граждани и 

организации; 
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6. анализ на системата на обществените поръчки по отделни типове поръчки и 

набелязване на мерки за намаляване на възможностите за корупционно поведение и 

корупционен риск; 

7. осигуряване на условия за максимална откритост на информацията за 

констатираните случаи на корупция; 

8. създаване на възможност за подаване на сигнали чрез директен достъп от Интернет-

страницата на Общината, както и посочване на e-mail за постъпване на информация за 

корупция; 

9. проучване на положителни антикорупционни практики; 

10. участие в семинари и проекти, свързани с борбата с корупцията; 

11. огласяване на разкрити случаи на корупция и др. 

 

Чл. 7.  Ръководството на Община Мъглиж предприема мерки за усъвършенстване на 

финансовото управление и контрол чрез утвърждаването на система от актове за 

въвеждането на вътрешни правила за финансово управление и контрол. 

 

Чл. 8.  С цел прозрачното и ефективно изразходване на бюджетните средства, 

Ръководството на Община Мъглиж приема и прилага Правила за реда и организацията за 

възлагане на обществените поръчки. 

 

Чл. 9.  Служителите в Общинска администрация Мъглиж при встъпване в длъжност 

/постъпване на работа подават декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се съхраняват в специален публичен 

регистър. 

 

Раздел ІІІ 

Процедура за работа със сигнали за злоупотреба с власт и корупция, 

постъпили в Общинска администрация Мъглиж 

 

Чл. 10. (1) Сигналите по чл.4 се отправят в писмен вид или устно и могат да бъдат 

подадени в ЦАО гр. Мъглиж: 

1. по пощата или чрез куриер; 

2. лично от подателя или чрез упълномощено от него лице в деловодството 

3. в специално поставена за целта кутия; 

4. по електронната поща на Община Мъглиж; 

5. на специален телефон. 

 

Чл. 11. (1) Всички получени сигнали се регистрират по реда, предвиден в 

Инструкцията за организация на деловодната дейност в Община Мъглиж, утвърдена със 

Заповед на Кмета на Общината № РД-09-509#2 от 17.12.2019 г. 

(2) Ръководството на Общината разглежда само сигнали с посочен подател и адрес за 

кореспонденция. 
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Чл. 12.  (1) Община Мъглиж поставя в сградата на общината, гр. Мъглиж, пл. “Трети 

март” № 32, специална кутия за подаване на сигнали от граждани и организации. 

(2) Кметът на Общината определя със заповед комисия, която отговаря за отварянето 

на кутията. 

(3) Кутията се отваря в края на всеки месец на последното число (работен ден), за 

което се съставя протокол. Постъпилите сигнали се входират в деловодството на Община 

Мъглиж по реда на чл. 11. 

 

Чл. 13. (1) След регистриране в електронната деловодна програма на Общинска 

администрация, постъпилите сигнали за злоупотреба с власт и/или корупция се 

предоставят на Кмета на Общината. 

(2) Сигналите за злоупотреба с власт и/или корупция се регистрират в отделен 

регистър. 

 

Чл. 14. (1) В зависимост от предмета и изложените твърдения или въпроси, Кметът 

разпорежда внасянето на сигнала за разглеждане на заседание на Ръководството на 

Общината. 

(2) Кметът може да разпореди създаването на комисия за извършване на проверка по 

сигнала, като определя срок за приключването й. 

(3) В случай, че твърденията се отнасят до служители от администрацията, в 

комисията могат да участват и служители от администрацията по преценка на Кмета на 

Общината. 

 

Чл. 15. (1) След приключване на проверката, комисията внася доклад на Заседание на 

Ръководството на Общината, като посочва какви факти и обстоятелства е установила. 

(2) Ръководството на Общината разглежда доклада и взема решение по изложените в 

сигнала въпроси. 

(3) С оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

сигнала, при необходимост Ръководството на Общината може да разпореди повторна 

проверка от комисия, в която се включват други членове и/или служители на Общинска 

администрация. 

 

Чл. 16. При липса на достатъчно данни за извършени корупционни действия, 

преписката се прекратява, за което до подателя на сигнала се изпраща писмо с известие за 

доставяне (обратна разписка). 

 

Чл. 17. (1) Когато комисията, извършила проверката, установи, че са събрани 

достатъчно данни за извършени корупционни действия, Ръководството взема решение за 

сезиране на компетентните органи. 

(2) В случаите по предходната алинея Ръководството може да вземе решение и за 

предприемане на действия за търсене на дисциплинарна и/или имуществена отговорност. 

(3) Лицето или организацията, подали сигнала, се уведомяват по реда на чл. 16. 
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Раздел ІV 

Процедура за работа със сигнали за лошо управление на държавно или 

общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни 

действия или бездействия и за конфликт на интереси,  

постъпили в Община Мъглиж 
 

Чл. 18. Сигналите, свързани с лошо управление на държавно или общинско 

имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или 

бездействия на Служителите в Общинска администрация Мъглиж, с които се засягат 

държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, се 

разглеждат по реда на раздел ІІІ. 

 

Чл. 19. Сигналите от граждани и организации за установяване на нарушения на 

разпоредбите на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси се 

разглеждат при условията и по реда, предвидени в същия закон. 

 

Чл. 20. Преписките по приключените проверки се архивират и съхраняват в архива на 

Община Мъглиж, съгласно утвърдената Номенклатура на делата със сроковете им на 

съхранение. 

 

Чл. 21. Ръководството на Общината обобщава и публикува информация и данни 

относно работата във връзка с разглеждането на сигналите за злоупотреба с власт и/или 

корупция на Интернет-страницата на всеки шест месеца. 

 

Чл. 22. Ръководството на Общината може да се самосезира при наличие на сигнали за 

корупция в печатните средства за масово осведомяване или в електронните медии. 

 

Чл. 23. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Глава осма 

от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§1. По смисъла на тези правила: 

1."Корупция" е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, 

на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга 

надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от 

приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§2. Контролът по изпълнението на тези правила се осъществява от Кмета на Общината 

и Секретаря. 

§3. Настоящите правила са приети с Заповед № РД-09-55#1/18.11.2021 г. от Кмета на 

Община Мъглиж и влизат в сила от деня на Заповедта. 


