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Настоящата стратегия отразява вижданията на ръководството на Изпълнителната
Агенция по Лекарствата (ИАЛ) за превенция и противодействие на корупцията.

I. Принципи
Основните принципи на държавната политика по превенция и противодействие на
корупцията, които ИАЛ следва са:


Върховенство на закона;



Утвърждаване на принципите на доброто управление, прозрачност и отчетност в
работата на администрацията на Агенцията;
Гарантиране на правата и законните интереси на заявителите и гражданите;





Последователност, систематичност и приемственост при провеждане на
държавната политика в областта на превенцията и противодействието на
корупцията;
Участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения при
възможностите на действащото законодателтво.

II. Стратегически цели
1. Укрепване на доверието към ИАЛ
2. Недопускане на корупционни практики и норми
3. Постепенно ограничаване на намесата на човешкия фактор, там където е удачно,
при предоставянето на административни услуги чрез въвеждането на електронни
услуги, електронни публични регистри, видеонаблюдение с цел ефективен и
ефикасен контрол.
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III. Области






Основните области, към които ръководството на ИАЛ е фокусирано,
съгласно стратегията за борба с измамите на Европейската Агенция по
Лекарствата, са обществени поръчки, договори за доставка на стоки и
услуги за Агенцията, информационна сигурност – боравене с чувствителна
информация, собственост на заявителите, както и към контролните
дейности, извършвани от служителите на Агенцията.
Ръководството на ИАЛ подкрепя и осигурява независимостта,
правомощията и капацитета на инспекторите, които контролират
притежателите на разрешения за употреба, производители на лекарствени
продукти, търговци на едро и дребно с лекарствени продукти и
медицински изделия, клинични изпитвания и реклама.
Ръководството на ИАЛ създава условия за разглеждане на анонимни
сигнали, които съдържат достатъчно данни за идентификация на
нарушителя и нарушенията, които е допуснал. Независимо от факта, че
според действащото законодателство анонимните сигнали не се
разглеждат, често сигнализиращите се притесняват да разкрият
самоличността си под страх от репресия, а в същото време е възможно да
разполагат с подробна и конкретна информация, която да подпомогне
борбата с корупционните прояви.

IV. Мерки
В изпълнение на настоящата стратегия създадената Вътрешно-ведомствена
комисия за борба с корупцията:


извършва анализ на потенциалните рискове и предлага на ръководството
на ИАЛ подходи за превенция.



ежегодно изготвя план за действие в изпълнение на настоящата стратегия
с конкретно заложени мерки и срокове и следи за изпълнението му.



разработва насоки, принципи и регламент за провеждане на тестовете за
почтеност (интегритет) като инструмент на вътрешно институционалната
дисциплинарна практика и ясна отговорност на ръководителите.
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