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НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ” - ПЛОВДИВ 

 

 

Съгласувал:             Утвърдил: 

                        БОИЛ БАНОВ            Нели Попова-Коева 

                   Министър на културата                          Директор на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив 

            Доклая 

Дата: 07.03.2018 г.  
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН 

 
 
 

Имена на заместник-министър / лице на ръководна длъжност в изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон 

или с постановление на Министерския съвет, отговорно за координацията на антикорупционните мерки: 

Нели Попова-Коева – директор на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив 

 

Д 

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

Описание на мярката Насоченост на мярката - 

организационен/ 

кадрови/ промени в 

нормативната уредба 

Крайна цел 

на мярката 

Срок за 

изпълнение 

и етапи 

Индикатор Степен на 

риска 

Отговорно 

лице 

Изпълнение  

Правила и процедури 

по СФУК 

Плащане по СЕБРА 

Организационен процес и 

вътрешноведомствени 

актове 

Законосъобраз

ност и 

прозрачно 

управление 

Постоянен Жалби Нисък Директор, 

главен 

счетоводител 

и финансов 

контрольор 

Мярката е 

изпълнена. 

Няма постъпили 

жалби и сигнали 

Корупционен риск - извършване на контролни дейности 

Описание на мярката Насоченост на мярката - 

организационен/ 

кадрови/ промени в 

нормативната уредба 

Крайна цел 
на мярката 

Срок за 

изпълнение 

и етапи 

Индикатор Степен на 

риска 

Отговорно 

лице 

Изпълнение 
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Вътрешни правила за 

прилагане на 

антикорупционни 

процедури 

 

 

Организация Законосъобраз

ност 

Постоянен Жалби Нисък Директор, 

главен 

счетоводител и 

финансов 

контрольор 

Мярката е 

изпълнена. 

Няма постъпили 

жалби и сигнали 

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

търгове 

Описание на мярката Насоченост на мярката - 

организационен/ 

кадрови/ промени в 

нормативната уредба 

Крайна цел 

на мярката 

Срок за 

изпълнение 

и етапи 

Индикатор Степен на 

риска 

Отговорно 

лице 

Изпълнение 

Непредоставяне на 

административни 

услуги, концесии и 

лицензи  

- - - - - - - 

Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно 

регламентирани професии 

Описание на мярката Насоченост на мярката - 

организационен/ 

кадрови/ промени в 

нормативната уредба 

Крайна цел 

на мярката 

Срок за 

изпълнение 

и етапи 

Индикатор Степен 

на 

риска 

Отговорно 

лице 

Изпълнение 
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Непровеждане на 

конкурси за вписване 

на лица в регистри 

- - - - - - - 

Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на 

нормативните актове 

Описание на мярката Насоченост на мярката - 

организационен/ 

кадрови/ промени в 

нормативната уредба 

Крайна цел 

на мярката 

Срок за 

изпълнение 

и етапи 

Индикатор Степен 

на 

риска 

Отговорно 

лице 

Изпълнение 

Несъотносимо - - - - - - - 

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства 

Описание на мярката Насоченост на мярката - 

организационен/ 

кадрови/ промени в 

нормативната уредба 

Крайна цел 

на мярката 

Срок за 

изпълнение 

и етапи 

Индикатор Степен 

на 

риска 

Отговорно 

лице 

Изпълнение 
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Несъотносимо към 

организацията  

- - - - - - - 

Мерки за публичност 

Описание на мярката Срок за изпълнение и етапи Отговорно лице Изпълнение 

Училищен сайт 

https://plovdivmusicschool.wordpress.com 

Постоянен  Директор  Няма постъпили жалби и сигнали  

Обучения 

Брой на проведените 

обучения 

Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по 

всяка тема служители с длъжността им 

Индикатор 

1 „Антикорупция и процедури” Брой постъпили жалби  - 0 бр. 

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 
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Адрес E-mail адрес Телефонен номер Специални кутии, поставени 

в администрацията 

/описание на 

местонахождението/ 

Други 

Пловдив 4000 

Ул. „Иван Вазов” 23 

plovdivmusicschool@gmail.com 032-624922  Партер между таблата за 

съобщение 

Няма постъпили 

жалби и сигнали  

Мерки за защита на лицата, подали сигнали 

 
Същност на мерките 
 
 

 
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция и/или конфликт на 
интереси в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив 

 


