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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите вътрешни правила, наричани по долу за краткост
„Правилата” уреждат създаването на определени условия и ред в ОД „Земеделие”
Шумен и териториалните й структури, чието съблюдаване е насочено към реално
намаляване на формите на корупция и/или корупционни прояви и осъществяване
на ефективна превенция и противодействие на корупцията в системата на
Дирекцията.
Чл. 2. Основните цели, които се поставят с вътрешните правила са:
1. повишаване общественото доверие към служителите на Дирекцията, а
оттам и към администрацията като цяло;
2. засилване на обществения/граждански контрол, по отношение работата на
служителите на Дирекцията, като форма на превенция на корупция, корупционни
прояви, измами и злоупотреби;
3. създаване на гаранции за отчетност и прозрачност в дейността на
служителите и вземането на управленски решения;
4. повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните
практики и ограничаване на корупционния риск;
5. утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал в служителите
от Дирекцията.
Чл. 3. Правилното и всеобхватно постигане на формулираните в предходния
член цели се осъществява чрез:
1. прилагане на различни по обем и вид антикорупционни процедури и
механизми за преглед, проверка, мониторинг и докладване;
2. добро управление и задължение на ръководството на ОДЗ - Шумен да
предприема ясни и ефективни действия, които да удовлетворяват нуждите на
гражданите;
3. превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки по
предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да
доведат до корупционно поведение за ограничаването и/или елиминирането им;
4. стриктното, точно и своевременно изпълнение на разписаните в тези
Вътрешните правила задължения в тази посока.
Чл. 4. Изпълнението на правилата се осъществява при спазване на
принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и на
нетърпимост към корупция, корупционни прояви, измами, нередности,
злоупотреби, грешки и др.
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ГЛАВА ВТОРА
ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА
Раздел І
Мерки за превенция и противодействие
Чл. 5. (1) Противодействие на корупцията в ОДЗ - Шумен се осъществява
чрез въвеждане на процедури за мониторинг, докладване и контрол, чрез устойчиво
и целенасочено подобряване на административния капацитет в ключови области,
свързани с висок корупционен риск.
(2) Области с повишен корупционен риск са:
1. разходването на бюджетни или извънбюджетни средства, включително
средствата предоставени от Европейския съюз;
2. процедури при назначаване на служители;
3. процедурите по подготовката и провеждането на процедури по Закона за
обществените поръчки;
4. процедурите, свързани с предоставянето на административни услуги;
5. процедурите, свързани с издаване на удостоверения;
6. осъществяване на контролните функции по ЗСПЗЗ.
Чл. 6. (1) Индикатори за корупция:
1. внезапна промяна на имотното състояние на даден служител;
2. сключване на анекси по договори за обществени поръчки, което е
недопустимо по ЗОП;
3. точно спазване на процедурите за редовното отчитане на финансовите
средства /нередовното отчитане се прилага когато се прикриват неправомерни
действия/;
4. получаване на подаръци в натура;
5. използване на служебното положение за получаване или предоставяне на
дадена услуга.
Чл. 7. (1) ОДЗ - Шумен организира и провежда превантивни мерки с цел
недопускане на корупционни практики.
(2) Превантивните мерки включват:
1. запознаване на служителите на Дирекцията с техните задължение и права
(длъжностни характеристики);
2. запознаване на служителите на Дирекцията при встъпването им в
длъжност/постъпване на работа с приетия Етичен кодекс за поведение на
служителите в Дирекцията.
3. ефективно прилагане и контрол на мерките, заложени в Етичния кодекс;
4. осъществяване на ежедневен контрол от Главния секретар и директорите на
дирекции по повод изпълнение на служебните задължения от служителите;
5. докладване от служителите на Дирекцията за изпълнение на поставените
им задачи, включително и за трудностите при или по повод изпълнението им;
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6. мобилност и ротация на служители участващи в комисии, особено
чувствителни към корупционен натиск;
7. разширяване на възможностите за получаване и проверка на сигнали за
корупционни действия и наличие на повишен корупционен риск;
8. създаване на възможност за подаване на сигнали чрез директен достъп - по
телефон и електронен път;
9. защита на подателите на сигнали за корупция и/или корупционни прояви;
10. прилагане на ефективен контрол, чрез подобряване на връзката между
разкриване на нарушенията и налагането на адекватни санкции;
11. проучване и прилагане на положителни антикорупционни практики;
12. участие на служителите в организирани обучения и семинари, свързани с
борбата с корупцията.
(2) Основни елементи:
1. принципите за противодействие на корупцията - откритост, прозрачност,
отчетност, достъпност, предвидимост, са задължителни в работата на служителите;
2. оценка и идентифициране на източниците за корупция и предложения за
мерки за неутрализирането им чрез функционално, структурно и организационно
развитие на администрацията;
3. подобряване на дейността и координацията между звената на Дирекцията взаимодействие по хоризонтала и вертикала;
4. средства за постигане:
- медийни послания;
- развитие на информационни канали за обратна връзка;
- прозрачност на управлението на разписаните процедури.
5. изготвяне на годишни доклади с оценка за наличие на корупция и
корупционни прояви и мерки за ограничаването им;
6. отваряне на администрацията към потребителите:
- използване на различни техники, за създаване на убеждението в клиентите,
че в Дирекцията няма условия за корупция;
- начини за изследване на тяхната удовлетвореност;
- избягване от анонимност;
- осигуряване на достъпност и информираност на потребителите;
- стриктно спазване на сроковете за извършване на административни услуги,
което да осигури избягване на впечатлението у потребителите, че е необходим
подкуп за извършването им.
7. избягване на бюрокрацията и неефективността в работата на Дирекцията,
като основни причини за пораждане на корупционни практики, чрез ясни
административни процедури и правила, разбираеми за потребителите и указващи
отговорните служители, реда и начина на осъществяването, сроковете и контрола
по изпълнението им.
8. Прилагане на управленска политика, гарантираща стабилитета на
държавния служител, чрез създаване на условия за квалификация, диференцирано
заплащане според индивидуалната оценка на изпълнението, кариерно развитие,
ограничаване на текучеството и издигане авторитета на администрацията.
9. Механизъм за мотивиране на служителите за нетърпимост към корупцията,
основан на:
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- прозрачно управление;
- спазване на нормативната уредба и вътрешно-административните актове
(законност в действията);
- публично огласяване пред колектива на служители, проявили такова
поведение;
- ясни процедури за подбор на персонала, основани на лични качества и
професионални умения, на конкурентен подбор и кариерно развитие чрез система
за оценяване на професионалните знания, умения и индивидуалното изпълнение.
- диференцирано възнаграждение на служителите, съгласно индивидуалния
принос и оценка на индивидуалното изпълнение.
Чл. 8. (1) С оглед недопускане на корупционни практики в Дирекцията се
разработват и съблюдават вътрешни правила и процедури регламентиращи:
1. Вътрешния трудов ред;
2. Етичен кодекс за поведение на служителите;
3. Дейностите по управление и разпореждане с държавната собственост и
вещи;
4. Провеждането на процедури по ЗОП;
5. Съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета;
6. Счетоводната политика;
7. Бракуване на активи;
8. Подготовка и провеждане на инвентаризация;
9. Вътрешни разпоредби за работната заплата;
10. Система за финансово управление и контрол;
11. Стратегия за управление на риска;
(2) В Дирекцията се разработват и други вътрешни отнасящи се до
организацията на работа в администрацията и взаимодействието с
администрациите на централната изпълнителна власт, местната власт, сдружения,
неправителствени организации и други.
(3) Вътрешни правила за работа Дирекцията се разработват на основание на
нормативен акт и/или разпореждане на изпълнителния директор.
Чл. 9. Вътрешните правила, регламентиращи административното обслужване,
управлението и разпореждането с държавна собственост и имущество,
провеждането на процедурите по ЗОП, финансовото управление и контрола се
публикуват на интернет страницата на дирекцията.
Чл. 10. (1) Служителите на ОДЗ-Шумен са длъжни да:
1. изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения;
2. не използват служебното си положение за лично облагодетелстване и да не
създават съмнения за злоупотреба с него;
3. откажат категорично неуместно предложение за облага и да не приемат при
каквито и да е обстоятелства същата с презумпцията, че би послужила като
доказателство;
4. да сезират прекия си ръководител при констатиране на корупцията,
корупционните прояви, измами и злоупотреби, а ако е констатирано престъпление -
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и компетентните държавни органи;
5. не извличат лична или групова полза (финансова, материална, услуга и др.),
като участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки:
6. изпълняват преките си служебни задължения, като се ръководят от
принципите, разписани в чл. 4 от правилата;
7. спазват вътрешните правила, процедури и стандарти за качествено и
ефективно обслужване, основани на равнопоставеност, безпристрастност и
експедитивност, като защитават неприкосновеността на клиента и не разкриват
поверителна информация за него;
8. не се възползват от делегираната им административна власт, която би
довела до лично или групово облагодетелстване за сметка на правата и законните
интереси на друга личност или група, както и на обществото като цяло;
9. не упражняват дейност, несъвместима със служебното им положение в
Дирекцията;
10. не използват информацията, станала им известна при изпълнение на
преките им служебни задължения, с цел извличане на лична или групова
полза/облага (финансова, материална, услуга и др.);
11. не проявяват с действията си никаква пряка или непряка форма на
дискриминация.
(2) Във връзка с подаден сигнал за корупция и/или конфликт на интереси
корупция в системата на агенция, служителите са длъжни:
1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във
връзка с разглеждането на сигнала;
3. да опазват поверените им лични документи от неразрешен достъп на трети
лица;
4. служителите, на които е възложено разглеждането на сигнала, предлагат на
съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване
достойнството на подалия сигнала, включително мерки, които предотвратяват
действия, чрез които му се оказва психически или физически тормоз.
10. Проучване на добри практики в други администрации и антикорупционно
сътрудничество между институциите ; съвместни междуведомствени групи и
съвети по конкретна проблематика за прозрачни процедури;
11. система за вътрешен контрол по изпълнение на отговорностите на всеки
един служител, за противодействие на безотговорност в действията и на чувството
на безнаказаност.
12. Обучение на служителите по антикорупционни програми - провеждане на
обучение и запознаване на служителите с дефинициите на конфликт на интереси и
корупция, с тяхното нормативно регламентиране, разясняване на различните
видове конфликт на интереси, ситуации, които представляват или могат да доведат
до корупция, и начините на поведение с оглед тяхното предотвратяване и
избягване като превенция срещу тези явления.
13. Ясни вътрешни правила за отчетност и постоянен контрол, които да
пресичат всяко корупционно поведение от страна на служители, които могат да
считат, че неправомерните им действия ще останат незабелязани.
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Раздел ІІ
Публичност и прозрачност
Чл. 11. (1) Областна дирекция „Земеделие” Шумен поддържа постоянен
открит диалог с потребителите на административни услуги /граждани и бизнес/, с
неправителствените организации на гражданите и бизнеса и гражданското
общество, в който се вземат предвид становищата, относно нововъведенията и
слабостите в организацията на работата на администрацията, както и
предложенията за подобряването й.
Чл. 12. Публичността и прозрачността в дейността се постига чрез:
1. публикуване на интернет страницата на ОДЗ – Шумен на:
1.1. Годишни планове, отчети и доклади за дейността;
1.2. Вътрешни правила във връзка с дейността на Дирекцията;
1.3. новини, обяви и актуална информация във връзка с дейността на
Дирекцията /за конкурси, обществени поръчки, работни срещи, семинари,
конференции и др/;
1.4. информация за структурните звена в администрацията с телефони за
връзка;
1.5. информация за предоставяните административни услуги;
1.6. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси, при спазване на Закона за защита на личните данни;
1.7. Стратегии за развитие;
1.8. други документи и информация регламентирани в нормативен акт.
2. Осигуряване на пълна прозрачност при провеждане на процедурите по реда
на ЗОП чрез присъствие на представители на участниците;
3. Усъвършенстване на съществуващите антикорупционни подходи и
механизми за прозрачност, чрез възможност за подаване на сигнали за корупция
чрез сайта на дирекцията;
4. Осигуряване на по-бързи, по-качествени, достъпни и опростени
административни услуги и намаляване на времето за тяхното изпълнение;
5. Представяне на публична информация за процедурите по приемане,
обработване и докладване на постъпили сигнали и предложения на граждани;
6. Публикации в медиите за дейността на администрацията;
7. Провеждане на кръгли маси, конференции, интервюта и др;
8. Информационните и указателни табла в администрацията;
9. Идентифициране на служителите чрез собствено и фамилно име при водене
на телефонни разговори.
Чл. 13. Директор приема граждани и представители на организации в
определени дни и часове, които се оповестяват на видно място в сградата на
дирекцията.
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Раздел ІІІ

Мониторинг за прозрачно управление
и противодействие на корупцията
Чл. 14. (1) Мониторингът представлява систематично и непрекъснато
наблюдение на осъществяваните процеси и дейности в ОДЗ - Шумен, в това число
събиране, анализиране и използване на навременна информация, с оглед откриване
на съответствие с предполагаем и/или посочен резултат.
(2) Мониторингът на корупцията спомага за определянето на зоните и
степента на разпространение на корупцията и за разработване на антикорупционни
мерки и инициативи.
Чл. 15. (1) Мониторингът върху дейността на звената и служителите в
Дирекцията е насочен към:
1. превенция на корупцията и корупционните прояви чрез даване на указания
за предприемане на своевременни ефективни мерки, с оглед идентифициране на
причините и условията, които биха могли да доведат до тяхното допускане и
ограничаването и/или елиминирането им;
2. ефективно противодействие на корупцията чрез въвеждане на механизми за
бързо идентифициране и прекратяване на съществуващите такива;
3. подобряване на установените вече механизми за противодействие на
корупцията чрез повишаване информираността и координацията между
съответните служители и/или звена в Дирекцията.
Чл. 16. (1) Задължение за осъществяване на мониторинг, а при необходимост
и за извършване на преглед и проверка при откриване/установяване и/или наличие
на информация за корупция и/или конфликт на интереси имат всички директори на
дирекции в ОДЗ - Шумен.
(2) При констатиране на слабости или пропуски в хода на осъществяване на
дейностите по предходната алинея директорите на дирекции в ОДЗ - Шумен
предприемат незабавни действия за усъвършенстване на изградените от тях
системи за непрекъснато наблюдение и анализ на състоянието на корупционния
риск в поверените им звена.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 17. (1) Всички постъпили в дирекцията сигнали и свързаните с тях
документи /писма, жалби, молби, искания и др./ се регистрират в деловодството.
(2) Постъпилите и регистрирани във АИС сигнали се предават на директора.
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Чл. 18. (1) Директорът прави предварителен преглед на постъпилия сигнал и
свързаните с него документи и определя дали предметът на сигнала е от неговата
компетентност.
(2) По всеки постъпил сигнал за разглеждане, след запознаване с
представените документи и въз основа на извършена преценка от фактическа и
правна страна на изложената информация/твърдения, директорът се произнася с
поставяне на резолюция.
(3) С резолюция директора може:
1. да възложи извършването на вътрешна проверка по изложените в сигнала
твърдения за проява на корупция и/или корупционни прояви;
2. да изиска допълнителна информация и документи във връзка с
разглеждането на постъпилият сигнал;
3. да приключи преписката с уведомяване на подателя за установените
обстоятелства;
4. да изпрати сигнала за разглеждане по компетентност до Инспектората на
Министерството на земеделието и храните или Комисията за превенция и
противодействие на корупцията към Министерския съвет;
5. да възложи извършването на други действия и вземането на съответни
мерки, в зависимост от предмета на сигнала и спецификата за всеки конкретен
случай за твърдения за корупционна проява.
(4) След разглеждане и поставяне на резолюция от страна на директора, се
предприемат незабавни действия в изпълнение на резолюцията от посочените
длъжностни лица.
Чл. 19. Не се разглеждат и остават без движение всички анонимни сигнали,
както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две
години.

Раздел ІІ
Сигнали съдържащи информация/твърдения за наличие на корупция
Чл. 20. (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.
(2) Форми на корупцията:
1. подкуп;
2. незаконни присвоявания;
3. измами и фалшификации;
4. назначения на работа с „връзки”;
5. създаване на „чадъри” за защита на определени лица;
6. търговия на интереси /услуга за услуга/.
Чл. 21. (1) За всички постъпили и регистрирани сигнали, съдържащи
информация/твърдения за наличие на корупция или корупционни прояви се
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образува производство по тяхното разглеждане.
(2) Разглеждането на сигналите, съдържащи информация/твърдения за
наличие на корупция или корупционни прояви се извършва по реда регламентиран
във Вътрешните правила за приемане и разглеждане на сигнали за наличие на
корупция и/или корупционни прояви в Областна дирекция „Земеделие” Шумен.
Чл. 22. Подаден сигнал, съдържащ информация/твърдения за наличие на
корупция или корупционни прояви срещу главен секретар, директор дирекция и
началник на ОС „Земеделие” се препраща по компетентност на Инспектората на
Министерството на земеделието и храните, за което се уведомява подателя.
(2) При изискване на информация, документи, обяснения, становища или
друго запитване по случая от Инспектората на Министерството на земеделието и
храните директорите на дирекции и началниците на ОСЗ са длъжни да сътрудничат
своевременно.
Чл. 23. (1) За постъпилите сигнали за корупция и/или корупционни прояви и
предприетите по повод тях конкретни действия се изготвя и изпраща информация
до Инспектората на Министерството на земеделието и храните, в срок до 5 работни
дни след регистриране на сигнала.
Чл. 24. (1) При разкрити случаи на корупция и/или корупционни прояви по
отношение на служители на дирекцията, информация за това се публикува на
официалната Интернет страница на агенцията в рубриката „Антикорупция”.
(2) В случаи на наложени наказания на служители на дирекцията в резултат
на прилагане на предвидените антикорупционни процедури, информация за това се
публикува на официалната Интернет страница на ОД „Земеделие” Шумен в
рубриката „Антикорупция”.
(3) Информацията по ал. 2 и ал. 3 се публикува, след влизане в сила на
съответния административен акт на компетентния орган.

Раздел ІІІ
Сигнали съдържащи информация/твърдения за конфликт на интереси
Чл. 25. (1) Конфликт на интереси е всеки частен интерес, който може да
повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или
задълженията по служба на лице, заемащо публична длъжност.
(2) Частен интерес е всяка облага от материален или нематериален характер
за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително
всяко поето задължение.
(3) Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване
на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права,
получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно
или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние,
предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или
обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно
събитие.
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Чл. 26. Всички постъпили и регистрирани сигнали, съдържащи
информация/твърдения за конфликт на интереси незабавно се препращат до
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на адрес:
гр. София, район Триадица, бул. „Витоша” № 18, ет. 5.

Раздел ІV
Сигнали съдържащи информация/твърдения за грешки, нередности,
измами и злоупотреби
Чл. 27. (1) Грешка е всяко единично, индивидуално, непреднамерено
несъответствие, отклонение и/или пропуск от установен регламентиран режим на
работа, което може да повлияе или да промени решение на създател или
потребител на информация.
(2) Служител, който установи писмени грешки, грешки в пресмятането или
други подобни, е длъжен да уведоми прекия си ръководител, който е длъжен да
предприеме необходимите действия за поправянето им.
(3) Грешките по ал. 2 се поправят чрез съставяне на документ с изложение на
допуснатата грешка и извършената корекция. В този случай парафиралият новият
документ ръководител уведомява своя пряк ръководител за извършената корекция
и мотивите за избрания начин на корекция.
(4) Явната или съществената грешка предполагат определена степен на
неспазване на нормативни разпоредби, така че да съществува реална възможност
взетото решение да е последица от очевидна грешка в преценката.
(5) Поправянето на съществени грешки се извършва по реда на изготвяне на
сгрешения документ и се състои в изготвянето на изцяло поправен текст на целия
документ. В този случай задължително се уведомяват съответно всички
заинтересовани лица.
(6) Процедурите за докладване и поправяне на грешки имат за цел да
насърчат свободното докладване на грешки за изясняване на проблемите с оглед
избягване на неблагоприятен изход и да дадат гаранция, че никой няма да бъде
наказан за докладване на грешка или за сътрудничество при поправянето й.
Чл. 28. Нередност е всяко нарушение на разпоредба, като резултат от
действие или пропуск на длъжностно лице, което е довело или би могло да доведе
до ощетяване на бюджета на агенцията чрез извършване на неоправдан разход.
Чл. 29. Злоупотреба по смисъла на тези правила е:
1. Ззлоупотреба с власт - злоупотреба с положение на йерархическа
зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се
извърши или не дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ или
да се изготви с определено съдържание, създаване на прекомерни трудности и
несъответстващи и/или нерегламентирани задължения и др. подобни върху лице в
йерархическа подчиненост или извършвано от лице, упражняващо контрол.
2. Злоупотреба със служебно положение - изпълнението или неизпълнението
от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при
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изпълнение на служебните му функции, с цел получаване на неследваща се облага
за него или друго физическо или юридическо лице.
3. Злоупотреба с влияние - използването на позиция на сила спрямо лице за
упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин, който
ограничава значително възможността му да вземе законосъобразно и обосновано
решение или изобщо да вземе решение;
4. Злоупотреба с информация - разгласяването, предоставянето,
публикуването, използването или разпространението по друг начин на факти и
обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените
за това лица.
5. Злоупотреба с доверие - когато служител действа съзнателно против
интересите на Агенцията и уронва престижа на институцията.
6. Злоупотреба с право - упражняването на право само с намерение да се
увредят законните права и интереси на други лица.
7. Злоупотреба с имущество - умишлено присвояване или друго отклоняване
от длъжностно лице в негова полза или в полза на друго физическо или
юридическо лице на имущество, публични или частни средства или на какъвто и да
е предмет с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно
лице.
Чл. 30. Измама е:
1. всяко умишлено/преднамерено действие, при което се цели придобиване на
материални облаги, несправедливо или незаконно предимство и пораждане на
заблуждение;
2. изпращане или предоставяне на грешни, неточни или непълни декларации
или документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба или неоправдано
използване на средства от бюджета на агенцията;
3. прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение;
4. разходване на средствата за цели, различни от тези, за които са отпуснати
първоначално.
Чл. 31. Търговия с влияние е поискването или приемането, пряко или непряко,
от длъжностно лице или от някое друго лице на каквато и да е неследваща му се
облага, за да злоупотреби с неговото действително или предполагаемо влияние с
оглед получаването от администрация на неследваща се облага.
Чл. 32. (1) Постъпилите сигналите, съдържащи информация/твърдения за
злоупотреба с власт, лошо управление на държавното имущество или за други
незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия, с които се
засягат държавни интереси или законови интереси на други лица се разглеждат по
общия ред, съгласно Глава осма на Административно наказателния кодекс и по
реда разписан във Вътрешните правила за организацията на работата с
предложения, сигнали и жалби в ОД „Земеделие” Шумен.
(2) В случай, че в сигнала са изложени факти, както по чл. 20, ал. 1, така и по
чл. 28 - 31, същият се приема за сигнал за корупция и/или корупционни прояви.
(3) В случай, че в сигнала са изложени факти, както по чл. 20, ал. 1, и/или чл.
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28 - 31, така и по чл. 25, ал. 1 същият се приема за сигнал за конфликт на интереси.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРОЦЕДУРА НА ДОКЛАДВАНЕ
Раздел І
Общи положения
Чл. 33. За постигане целите, заложени в чл. 2 от правилата, се въвеждат
следните задължителни процедури на докладване:
1. процедура на докладване, при откриване/установяване и/или наличие на
информация за корупция и/или корупционни прояви;
2. процедура на докладване за резултатите в областта на превенцията и
противодействието на корупцията.
Чл. 34. (1) Процедурата на докладване за наличие на корупция и/или
корупционни прояви се прилага във всички случаи на откриване/установяване
и/или наличие на информация за корупция или корупционни прояви, с изключение
на постъпили в ОДЗ - Шумен сигнали, съдържащи твърдения в тази посока и за
които се прилагат специфични процедури за администриране и докладване на
нередности и измами при усвояване и управление на средства от Европейския съюз
и от други международни фондове и програми.
Чл. 35. Всички получени сигнали в ОДЗ - Шумен от граждани, юридически
лица и организации, съдържащи твърдения за наличие на корупция, корупционни
прояви и/или конфликт на интереси се регистрират и разглеждат по реда
регламентиран във Вътрешните правила за приемане и разглеждане на сигнали за
наличие на корупция и/или конфликт на интереси в Областна дирекция
„Земеделие” Шумен.
Чл. 36. В годишните доклади за дейността на съответните дирекции се
включва и информация за постъпилите сигнали, съдържащи твърдения за наличие
на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, предприетите
действия по тях, резултатите от евентуално направените прегледи и проверки и
изразените предложения.
Чл. 37. (1) При разкрити случаи на корупция, корупционни прояви и/или
конфликт на интереси по отношение на служители на ОДЗ - Шумен, информация
за това се публикува на официалната Интернет страница на Дирекцията в
рубриката „Антикорупция”.
(2) В случаи на наложени наказания на служители на Дирекцията в резултат
на прилагане на предвидените антикорупционни процедури, информация за това се
публикува на официалната Интернет страница на ОДЗ - Шумен в рубриката
„Антикорупция”.
(3) Информацията по ал. 1 и ал. 2 се публикува, след влизане в сила на
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съответния административен акт на компетентния орган.

Раздел ІІ
Процедура на докладване при установяване и/или наличие на
информация за корупция и/или корупционни прояви
Чл. 38. (1) Служителите от дирекцията при откриване/установяване и/или
наличие на информация за корупция и/или корупционни прояви подават сигнал.
(2) Докладването се извършва писмено, чрез изготвяне на писмен доклад до
директора на ОДЗ - Шумен. В докладът трябва да се посочат конкретните факти и
обстоятелства, свързани с нарушението, за което се подават.
(3) Преписи от доклада могат да се изпращат и до Инспектората на
Министерството на земеделието и храните и до Комисията за превенция и
противодействие на корупцията към Министерския съвет.
(4) В изключителни случаи, когато ситуацията или възникналите
обстоятелства налагат своевременно предприемане на конкретни действия, по
преценка на служителя, докладването по ал. 2 се извършва в устна форма.
Чл. 39. (1) След разглеждане и поставяне на резолюция от страна на
директора по постъпилият сигнал за наличие на информация за корупция и/или
корупционни прояви незабавно се предприемат действия за:
1. извършване на преглед и проверка на твърденията и фактите.
Разглеждането на сигнала, съдържащ информация за наличие за корупция и/или
корупционни прояви се извършва по реда регламентиран във Вътрешните правила
за приемане и разглеждане на сигнали за наличие на корупция и/или конфликт на
интереси в Областна дирекция „Земеделие” Шумен.
2. изискване на допълнителни документи, информация и становища по
подадения сигнал;
3. извършване на други необходими действия, с оглед създалата се
фактическа обстановка;
4. препращане на сигнала за разглеждане по компетентност до Инспектората
на Министерството на земеделието и храните или Комисията за превенция и
противодействие на корупцията към Министерския съвет.
Чл. 40. (1) Длъжностните лица, на които се докладва информация относно
корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси са длъжни да
предприемат адекватни мерки за закрила на служителя, подал сигнала,
включително и прикриване на неговата самоличност, доколкото нормативните
актове и фактическите обстоятелства позволяват това.
(2) Забранено е санкционирането и предприемане на действия за
дисциплинарно наказание на служител само заради подаден от него сигнал.
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Раздел ІІІ
Процедура на докладване при откриване
на нередности, злоупотреби, измами и други
Чл. 41. (1) При откриване/установяване на нередности, злоупотреби, измами и
други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия, с които
се засягат държавни интереси или законови интереси на други лица всички
служители от ОДЗ - Шумен са длъжни да докладват за това на прекия си
ръководител.
(2) В случаите, когато прекият ръководител е директор дирекция или
началник на ОСЗ, чийто служител е лицето, извършило действия по докладване,
същите, спазвайки установената административна йерархия, незабавно докладват
на своите преки ръководители.
(3) Докладването се извършва писмено, чрез изготвяне на писмен доклад.
Докладът се изготвя в съответствие с разписаните правила в утвърдените
Вътрешни правила за организацията на деловодната дейност и документооборота в
ОДЗ - Шумен.
(4) В изключителни случаи, когато ситуацията или възникналите
обстоятелства налагат своевременно предприемане на конкретни действия, по
преценка на служителя, докладването по предходната алинея се извършва в устна
форма.
Чл. 42. (1) Директорът на съответната дирекция, чийто служител е лицето
извършило действия по докладване, предприема незабавно следните действия:
1. извършва дейности по преглед и проверка на твърденията и фактите;
2. съобразно резултатите от извършения преглед и проверка на твърденията и
фактите изготвя доклад до главния секретар, като предлага и предприемането на
конкретни действия.
(2) дейностите по т. 1 и т. 2 се предприемат в най-кратки срокове, но не покъсно от 7 (седем) работни дни от получаване на доклада по чл. 7, ал. 3.
Чл. 43. (1) Главния секретар, съобразно представеният доклад по чл. 7, ал. 3 и
събраната документация по случая, изготвя доклад до директора на ОД
„Земеделие” Шумен, като предлага и предприемането на конкретни действия за:
1. извършване на преглед и проверка на твърденията и фактите.
Разглеждането се извършва по общия ред, съгласно Глава осма на
Административно наказателния кодекс и по реда разписан във Вътрешните правила
за организацията на работата с предложения, сигнали и жалби в Областна дирекция
„Земеделие” Шумен.
2. изискване на допълнителни документи, информация и становища по
подадения сигнал;
3 извършване на други необходими действия, с оглед създалата се фактическа
обстановка.
(2) След разглеждане и поставяне на резолюция от страна на директора, се
предприемат незабавни действия в изпълнение на резолюцията от посочените
длъжностни лица.
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Чл. 44. При изискване на информация, документи, обяснения, становища или
друго запитване по случая от съответната институция на изпълнителната,
законодателната или съдебната власт, директорите на дирекции и началниците на
ОСЗ са длъжни да сътрудничат своевременно.

ГЛАВА ПЕТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ
Чл. 45. (1) Всички служители в ОДЗ - Шумен при постъпването в длъжност и
ежегодно до 30 април са длъжни да декларират своето имотно състояние.
(2) Държавните служители декларират своето имотно състояние по реда на
чл. 29, ал. 1 от Закона за държавния служител за държавните служители.
(3) Служителите по трудово правоотношение декларират своето имотно
състояние по реда на чл. 107а, чл. 4 от Кодекса за труда.
(4) Попълнената и подписана декларация се приема от служител в дирекция
„АПФСДЧР”, пряко ангажиран с управлението на човешките ресурси в ОДЗ Шумен, която се поставя в служебното или трудово досие на служител за
съхранение.
Чл. 46. (1) Всички служители в Дирекцията са длъжни ежегодно до 30 април
да декларират своето имотно състояние.
(2) Държавните служители декларират по реда на чл. 29, ал. 2 от Закона за
държавния служител за държавните служители своето имотно състояние, както и
получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с
полагане на труд извън служебното правоотношение, основанията за тяхното
получаване, както и възложителя/работодателя, който ги е изплатил,
(3) Служителите по трудово правоотношение декларират по реда на чл. 107а,
ал. 4 от Кодекса за труда своето имотно състояние, както и получените през
предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл.
111 от КТ, доходи от възнаграждения по извън трудови правоотношения, както и
работодателя/ възложителя, който ги е изплатил и основанията за тяхното
получаване.
Чл. 47. Декларирането на обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, ал. 3 и по чл. 46, ал.
2, ал. 3 се извършва чрез попълване на декларация по утвърденият образец с
Наредба за документите за заемане на държавна служба, (приложение № 1 от
настоящите правила).
Чл. 48. (1) Служител от дирекция „АПФСДЧР”, пряко ангажиран в
управлението на човешките ресурси в ОДЗ - Шумен, предоставя ежегодно до 10
число на месец април бланки на декларации по образеца на всички директори на
дирекции.
(2) Директорите на съответните дирекции, организират ежегодно до 15 число
на месец април предоставянето на бланка от декларацията на всички служители в
поверените им дирекции.
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(3) Попълнените и подписани декларации ежегодно в срок до 30 април се
представят на служител в дирекция „АПФСДЧР”, пряко ангажирани с
управлението на човешките ресурси в Дирекцията, които се поставят в служебното
или трудово досие на съответния служител за съхранение.
(4) Служителите отсъствали от работа през периода за подаване на
декларацията, попълват и подават същата не по-късно от 3 работни дни след
завръщане.
Чл. 49. (1) В срок от 20 работни дни, след изтичане на срока за подаване на
декларациите по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗДСл или по реда на чл. 107а, ал. 4 от КТ,
служителите в дирекция „АПФСДЧР”, пряко ангажирани с управлението на
човешките ресурси в Дирекцията, извършват проверка и съпоставка на
предоставените декларации от служителите с предишни подадени декларации.
(2) След приключване на проверката и съпоставката, служител от дирекция
„АПФСДЧР”, пряко ангажиран с управлението на човешките ресурси изготвя
обобщена справка за резултатите.
(3) Справката по ал. 2 се изготвя в табличен/на вид/форма със следното
съдържание: име на служителя; длъжност; дата на подадената декларация;
забележка (евентуални причини за неподаване на съответната декларация, промени
в имотното състояние на съответния служител по данни предоставени от него и
др.).
Чл. 50. (1) Директор дирекция „АПФСДЧР” в срок от 5 работни дни след
изготвяне и предоставяне на справката по чл. 49, ал.3 изготвявя обобщен доклад за
резултатите.
(2) Докладът по предходната алинея съдържа:
1. обобщена информация, относно броя на подадените и неподадени в срока
по Закона за държавния служител и Кодекса на труда декларации;
2. обобщена информация, относно броя на подадените декларации, извън
законоустановения срок;
3. име и длъжност на служителите, подали декларации, извън
законоустановения срок и неподали декларации;
4. информация, относно установени значителни различия между
съхраняваните данни в отдела с тези подадени от ръководителите за промяна в
имотното състояние на служители от Дирекцията.
(3) Докладът по ал. 2 се представя на Главния секретар на ОДЗ-Шумен.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 51. Процедурата има за цел да регламентира реда и начина за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи
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публични длъжности в администрацията на Дирекцията, съгласно Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).
Чл. 52. (1) Публична длъжност по смисъла на чл. 3 от ЗПУКИ е всяка
длъжност в ОДЗ - Шумен, която изпълнява действия по управление, разпореждане,
регулиране или контрол без техническите длъжности.
(2) Публични лица, във връзка с чл. 3, т. 17 и т. 25 от ЗКУПИ са:
1. Главния секретар;
2. Директорите на дирекции;
3. Началник на ОСЗ;
4. Всички служители заемащи длъжностите в утвърдената структура на ОДЗ Шумен - по основно щатно разписание, с изключение на служителите, които заемат
технически длъжности.
(2) Служителите в ОДЗ - Шумен, заемащи публични длъжности, изпълняват
задълженията си в интерес на обществото честно, почтено, отговорно и
безпристрастно.
(3) Служителите, заемащи публични длъжности в ОДЗ - Шумен, носят
отговорност пред гражданите и директора на ОД „Земеделие” Шумен.
Чл. 53. Служителят, заемащ публична длъжност в Дирекцията в повечето
случаи е единственият, който знае дали е в ситуация на конфликт на интереси, за
което той трябва да поеме лична отговорност за следното:
1. да бъде внимателен за всеки актуален или потенциален конфликт на
интереси;
2. да предприема стъпки за избягване на такъв конфликт;
3. да се обръща към прекия си ръководител и/или органа по назначаването,
като ги уведомява писмено за всеки потенциален конфликт на интереси в момента
на възникването му, преди да се заеме с каквато и да е специфична служебна
дейност или отговорност, която може да бъде повлияна от този негов частен
интерес;
4. да си направи отвод относно случаите, в които е налице или би могъл да
възникне конфликт на интереси, или да прекрати факта или отношението, което
предизвиква конфликта на интереси, преди да участва при обсъждането,
подготовката и вземането на решения;
5. да попълва и подава декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси, при условията и сроковете, уредени в закона.
Чл. 54. Редът и начините за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси в ОДЗ - Шумен обхващат:
1. забрани за изпълнение на публични длъжности;
2. деклариране и обявяване;
3. поддържане на регистри и съхраняване на декларациите по ЗПУКИ;
4. действия за предотвратяване на конфликт на интереси;
5. установяване на конфликт на интереси;
6. прилагане на административно - наказателни разпоредби.
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Раздел ІІ
Забрани при изпълнение на публични длъжности
Чл. 55. Служителите, заемащи публична длъжност в ОДЗ - Шумен, нямат
право:
1. да заемат друга длъжност или да извършват друга дейност, която съгласно
Конституцията на Република България или специален закон, е несъвместима с
тяхното положение;
2. да представляват държавата или ОДЗ - Шумен, в случаите когато имат
частен интерес от вземането на дадено решение;
3. да гласуват в частен интерес при изпълнение на служебните си задължения;
4. да използват служебното си положение, за да оказват влияние в частен
интерес върху други служители при подготовката, приемането, издаването или
постановяването на актове или при изпълнението на контролни функции;
5. да участват в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или
постановяването на актове в частен интерес;
6. да изпълняват контролни функции или налага санкции в частен интерес.
7. да извършват други дейности в частен интерес при изпълнение на
правомощията или задълженията си по служба;
8. да се разпореждат с държавно имущество, да разходват бюджетни или
извънбюджетни средства, включително средства от фондове, предоставени от
Европейския съюз;
9. да издават удостоверения за тези дейности в интерес на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които служителят или
свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители,
съдружници или притежават дялове или акции 12 месеца преди датата на
назначаването му или докато заема длъжността;
10. да използват или разрешават използването в частен интерес на
информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията си по
служба, докато заема длъжността и една година след напускането, освен ако в
специален закон е предвидено друго;
11. да извършват консултантска дейност по отношение на лица, които са
заинтересовани от актовете им, издавани при осъществяване на правомощията или
задълженията им по служба;
12. да дават съгласие или да използват служебното си положение за търговска
реклама.

Раздел ІІІ
Деклариране на несъвместимост и частни интереси

Чл. 56. Лице, заемащо публична длъжност в ОД „Земеделие” Шумен
съгласно разпоредбите на чл. 12 от ЗКУПИ, подава:
1. Декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗКУПИ;
2. Декларация за частни интереси;
3. Декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 или 2;
4. Декларация за частен интерес по конкретен повод.
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Чл. 57. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларация за
несъвместимост по чл. 12, т. 1 от ЗКУПИ по образец /приложение № 2/ в 7-дневен
срок назначаването му на длъжност в ОДЗ - Шумен.
(2) В случай, че лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно
в
едномесечен срок от подаване на декларацията по ал. 1 да предприеме
необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.
(3) Подаването на декларацията по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ се инициира от
директор дирекция „АПФСДЧР”.
(4) Попълнените декларации се съхраняват в личните досиета на служителите.
Чл. 58. (1) Служителят, заемащ публична длъжност в ОДЗ - Шумен, подава
декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗКУПИ по образец /приложение № 3/ в 30-дневен
срок от назначаването му. В декларацията служителят посочва обстоятелства,
които биха довели до възникване на конфликт на интереси.
(2) Служителят по ал. 1 може да прави промени в декларираните
обстоятелства в срок до един месец от подаването на декларацията през които,
трябва да се отстранят непълноти или допуснати грешки.
(3) При промяна на заеманата длъжност декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ
не се подава.
(4) Подаването на декларацията по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ се инициира от
директор дирекция „АПФСДЧР”.
(5) Оригиналите на декларациите по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ се съхраняват по
реда на чл. 63, ал. 2.
(6) Копие от декларацията по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ се прилага към личните
досиета на служителите, съхранявани в дирекция „АПФСДЧР”.
Чл. 59. (1) Служителят, заемащ публична длъжност в ОДЗ - Шумен, подава
декларацията по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ по образец /приложение № 4/ в 7-дневен
срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства, освен ако в
специален закон е предвидено друго.
(2) Инициативата за подаване на декларацията по ал. 1 е на служителят,
заемащ публична длъжност.
(3) Оригиналите на декларациите по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ се съхраняват по
реда на чл. 63, ал. 2.
(4) Копие от декларацията по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ се прилага към личните
досиета на служителите, съхранявани в дирекция „АПФСДЧР”.
Чл. 60. (1) Служителят, заемащ публична длъжност в ОДЗ - Шумен, подава
декларацията по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ, във връзка с изпълнение на свое
правомощие или задължение по служба, както и в случаите установени в закон.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава в писмен вид по образеца приложение №
5, по инициатива на служителя, преди започването или по време на изпълнението
на правомощието или задължението по служба.
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(3) Декларациите се съхраняват по ред установен в закон или друг съответен
нормативен акт.
Чл. 61. (1) Лице, заемащо публична длъжност в ОДЗ - Шумен, подава
декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ пред директора на ОДЗ - Шумен, като орган по
назначаването.
(2) Декларациите се обявяват на интернет страницата на ОДЗ - Шумен при
спазване на Закона за защита на личните данни.

Раздел ІІІ
Регистър и съхраняване на декларациите
Чл. 62. (1) В ОДЗ - Шумен се води и поддържа регистър на декларациите по
чл. 12 от ЗПУКИ.
(2) Регистърът се води на хартиен носител, съгласно приложение № 6 от
настоящите правила.
(3) Директорът на ОД „Земеделие” Шумен със заповед определя служител от
дирекция „АПФСДЧР”, който да поддържа и води регистъра по ал. 2 и отговаря за
съхраняването на оригиналите декларации по чл. 12, т. 2 и т. 3 от ЗПУКИ.
Чл. 63. (1) При подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, в горния десен
ъгъл на декларацията се вписва входящия пореден номер от регистъра.
(2) Декларациите по чл. 12, т. 2 и т. 3 от ЗПУКИ се съхраняват в дело/дела,
поставени заключващ се шкаф.
(3) Срокът за съхранение на оригиналните декларации по чл. 12, т. 2 и т. 3 от
ЗПУКИ е 10 години, след което се унищожават по реда на Вътрешните правила за
дейността на учрежденския архив в ОДЗ - Шумен.

Раздел ІV
Действия по предотвратяване на конфликт на интереси
Чл. 64. (1) Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани
от изпълнението на правомощията си или на задължението по служба, когато по
конкретен повод е налице частен интерес.
(2) При съмнение за конфликт на интереси лицето, заемащо публична
длъжност, може чрез Директор на ОД „Земеделие” Шумен да поиска от Комисията
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да установи налице ли
е конфликт на интереси.
(3) Лице, заемащо публична длъжност, може да бъде отстранено по конкретен
повод от изпълнението на правомощията му или на задължението по служба и със
заповед на Директора ако то е декларирало частен интерес.
(4) В тридневен срок отстраненото по ал. 3 лице може да оспори
отстраняването си пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
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Раздел ІV
Установяване на конфликт на интереси
Чл. 65. (1) Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал,
подаден до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
или по искане на лицето, заемащо публична длъжност.
(2) Установяване на конфликт на интереси не може да се извършва по
анонимен
сигнал.
Чл. 66. (1) Всеки, който разполага с данни че лице, заемащо публична
длъжност, е
нарушило разпоредба на ЗПУКИ, може да подаде сигнал за конфликт на интереси.
(2) Когато разполага с данни, че лице заемащо публична длъжност в ОДЗ Шумен е нарушило разпоредба на ЗПУКИ, Директора на ОДЗ – Шумен незабавно
изпраща сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси, заедно със заверени копия на документите, относими към сигнала.
(3) Сигналът се подава писмено.
Чл. 67. (1) При поискване на допълнителна информация и документи от
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, извън
случаите по чл. 24, ал. 3 от ЗПУКИ, необходимата информация по сигнала и
свързаните с него документи се изготвят от определено длъжностно лице и се
предоставят в 14-дневен срок на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
(2) За всеки постъпил сигнал и извършените по него действия се съставя
отделно досие, което се съхранява от определеният служител от дирекция
„АПФСДЧР”.
(3) Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде
преследвано само за това.

Раздел V
Последици при установяване на конфликт на интереси
Чл. 68. (1) Нарушаването на ЗПУКИ и установяването на конфликт на
интереси с
влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в
Конституцията е предвидено друго.
(2) Освобождаването от длъжност се осъществява по реда, определен в
съответните специални закони и при последствия, регламентирани в ЗПУКИ.
(3) Имената на лицата, , заемащи публични длъжности, за които е установен
конфликт на интереси влязъл в сила акт, се обявяват на Интернет страницата на
Дирекцията в рубриката „Антикорупция”.
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ГЛАВА СЕДМА
ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЛАГАНЕ
Чл. 69. (1) Настоящите Вътрешни правила подлежат на задължително
спазване от всички служители и ръководни длъжностни лица в ОД „Земеделие”
Шумен.
(2) В изпълнение на предходната алинея Вътрешните правила следва да се
доведат до знанието на всички служители и ръководни длъжностни лица в ОД
„Земеделие” Шумен, за сведение и изпълнение, като запознаването с тяхното
съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис в нарочно създаден за
целта списък във всяка дирекция/звено.
(3) Освен подписите на служителите, списъците по ал. 2 съдържат и име и
фамилия на лицето, длъжност в съответното звено/дирекция и дата на запознаване.
Чл. 70. (1) При назначаване на служител за първи път в ОД „Земеделие”
Шумен лицето следва да бъде запознато с настоящите Вътрешни правила от
директора на съответната дирекция, чийто служител е, в десетдневен срок от датата
на постъпването му на работа.
(2) За новоназначените служители и запознаването им с настоящите
Вътрешни правила директорите на дирекции в ОДЗ - Шумен поддържат списъци,
съдържащи реквизитите по чл. 69, ал. З.
Чл. 71. Всяко нарушение на настоящите Вътрешни правила е основание за
търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Закона за
държавния служител и Кодекса на труда.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното
утвърждаване.
§2. Контролът по спазване на настоящите вътрешните правила се осъществява
от Главния секретар на ОД „Земеделие” Шумен.
§3. За неуредените в тези Вътрешни правила случаи се прилагат действащите
към
момента вътрешни и външни нормативни актове.

Съгласувал:
/Е. Хасан – гл.секретар /
Съставил:
/Ц. Бънков – д. д. АПФСДЧР /
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