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СПРАВКА 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА МОН  ЗА 2021 г.  

 
 

 А. Общ брой на извършените проверки през годината – 44 бр. 
(посочва се броя на извършените от Инспектората планови и извънпланови проверки през годината) 

  

Б. ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 
 

І. Общ брой на включените в Годишния план проверки – 23 бр. 
 

ІІ. Брой на не извършените планови проверки – 1 бр.; извършена е 1 бр. 

допълнителна планова проверка. 

Причини, довели до не извършване на планираните проверки:  

Планиран е административен ресурс за извършване на 1 проверка за установяване на 

наличие или липса на конфликт на интереси. По обективни причини органът по 

назначаването не е разпоредил такава проверка. Засилен е административният контрол в една 

специализирана дирекция с извършването на 1 допълнителна проверка с планов характер за 

проследяване мерките и действията на дирекцията по сигнали.  
 

 ІІІ. Брой на извършените планови проверки – 23 бр. , от които: 

1. Комплексни проверки – 0 бр.; 

2. Тематични проверки – 23 бр. проверки, от които: 

2.1. за оценка на корупционен риск – 0 бр. проверки; 

2.2. за спазване на  законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за 

организацията на работата от служителите на администрацията – 4 бр. проверки; 

2.3. по ЗПКОНПИ – 15 бр.; 
               (в т. 2.3. може да се включат проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ) 

2.4. по предоставянето на административни услуги – 0 бр. проверки; 

2.5. за спазване изискванията АПК – 0 бр. проверки; 

2.6. по ЗУСЕСИФ – 0 бр. проверки; 

2.7. последващи – 3 бр. проверки; 

2.8. други – 1 бр. проверки. 
(в случай, че има извършени проверки извън тези, посочени в т. 2.1. – 2.7., същите се отразяват в т. 2.8., като се 

посочва какви са проверките) 

През м. януари 2021 г. една дирекция е проверена в изпълнение на писмо с вх. № 

0313-346/30.12.2020 г. от СДВР във връзка с пр.пр. по описа на СРП, относно постъпили 

сигнали от 1 лице за нарушения на Закона за развитието на академичния състав на РБългария 

и др. 
 

В. ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 
 

І. Общ брой извършени извънпланови проверки – 21 бр. 

1. По сигнали по АПК – 3 бр. проверки, от които: 

1.1. за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от 

администрацията – 2 бр.; 

1.2. за корупция и неефективна работа – 1 бр. 
(в точка 1 се включва информация за извършените извънпланови проверки, възложени със заповед на органа на 

власт или негова писмена резолюция. В общия брой на проверките по АПК не се посочват данни за извършените 
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предварителни проучвания по сигналите, предприети действия по чл. 112 и чл. 124 от АПК, както и извършени проверки по 

сигнали по ЗПКОНПИ). 
 2. По ЗПКОНПИ –  0 бр. проверки, от които: 

 2.1. проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – 0 общ бр., от които:  

2.1.1. по постъпил сигнал за корупционно нарушение или конфликт на              

интереси – 0 бр.; 

 2.1.2. при наличие на данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси, 

установени в хода на образувано дисциплинарно производство – 0 бр.; 

 2.1.3. при наличие на данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси, 

установени в хода на друга проверка – 0 бр.; 

 2.1.4. след извършена оценка на корупционния риск – 0 бр.; 
(в точка 2.1 се посочва общия брой на извършените проверки, отразени в т. 2.1.1 – 2.1.4) 

 2.2. проверки за установяване на конфликт на интереси – 0 общ бр., от които: 

 2.2.1.  по постъпил сигнал – 0 бр.; 

               (в т.ч. и публикации в средствата за масово осведомяване) 
2.2.2. по искане на органа по избора или назначаването – 0 бр.; 

2.2.3. по искане на лице по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ – 0 бр.; 
(в точка 2.2 се посочва общия брой на извършените проверки, отразени в т. 2.2.1 – 2.2.3) 

 3. Други извънпланови проверки – 18 бр., от които: 

3.1. По инициатива на органа на власт – 1 бр.  

3.2. По искане на заместник-министър/заместник-председател/подуправител/ 

заместник-директор/заместник-изпълнителен директор, главен секретар/административен 

секретар/постоянен секретар или др. лица от политическия кабинет – 6 бр.; 

3.3. По искане на Прокуратурата и други органи на досъдебно производство – 3 бр.; 

3.4. други – 8 бр.  
(в точка 3 се включва информация за общия брой на извършените извънпланови проверки, извън посочените в 

точки 1 и 2) 
  
  

В. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ 
 

   І. Дисциплинарни производства в резултат от извършени проверки на 

Инспектората 

1. Предложения за образуване на дисциплинарни производства – 1 бр.; 

2. Образувани дисциплинарни производства – 1 бр.; 

3. Необразувани дисциплинарни производства – 0 бр.;  

Причини, поради които не са образувани предложените от Инспектората 

дисциплинарни производства ……………………………………………………………………… 

4. Наложени дисциплинарни наказания – 0 брой, вид и длъжности на наказаните 

служители;  
(посочва се каква от длъжностите в администрацията заемат служителите, на които са наложени дисциплинарни 

наказания, съответно: ръководна длъжност, експертна длъжности с аналитични и/или контролни функции; експертна 

длъжност със спомагателни функции или техническа длъжност) 

 

5. Прекратени дисциплинарни производства –  1 бр.  

Причини, поради които са прекратени образуваните дисциплинарни производства:  

Дисциплинарното производство е приключило с приемане на писмените обяснения от 

министъра на образованието и науката. 
 

ІІ. Административнонаказателна дейност по АПК 

1. Съставени актове за установяване на административни нарушения – 0 бр.; 

2. Издадени наказателни постановления – 0 бр.; 

3. Предупреждения по чл. 28 от ЗАНН (маловажен случай) – 0 бр.; 
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4. Прекратени административнонаказателни производства – 0 бр. 
 

ІІІ. Административнонаказателна дейност по ЗУСЕСИФ 

1. Съставени актове за установяване на административни нарушения – 0 бр.; 

2. Издадени наказателни постановления – 0 бр.; 

3. Предупреждения по чл. 28 от ЗАНН (маловажен случай) – 0 бр.; 

4.  Прекратени административнонаказателни производства – 0 бр. 

 

ІV. Резултати от извършените проверки по ЗПКОНПИ 

 1. Предложения до органа за прекратяване на правоотношението поради 

установена несъвместимост – 2 бр. лица; 

 2. Освободени от длъжност лица, поради несъвместимост общ бр. 2, от които:  

2.1. лица по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ – 0 бр.; 

2.2. лица по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ –  2 бр.;  

 

3. Административнонаказателна дейност по ЗПКОНПИ  

3.1. Съставени актове за установяване на административни нарушения – 0 бр.; 

3.2. Издадени наказателни постановления – 0 бр.; 

3.3. Предупреждения по чл. 28 от ЗАНН (маловажен случай) – 0 бр.; 

3.4. Прекратени административнонаказателни производства – 0 бр. 

 

4. Решения по производства за установяване на конфликт на интереси общ бр. 0, 

от които: 

4.1. за установен конфликт на интереси – 0 бр.; 

4.2. за не установен конфликт на интереси – 0 бр.; 

4.3. за отказ от образуване на производство – 0 бр.; 

4.4. за прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси – 0 бр. 

 

5. Освободени от длъжност лица в резултат на влязъл в сила акт за установен 

конфликт на интереси – 0 бр. лица 

 

6. Издадени актове за съответствие/несъответствие на декларациите за 

имущество и интереси общ бр. 0, от които:  

6.1. за установено съответствие на данните в декларациите – 0 бр.; 

6.2.за установено несъответствие на данните в декларациите – 0 бр.; 

6.3. изпратени актове за установено несъответствие на данните в декларациите в 

Националната агенция по приходите – 0 бр. 

 
 

 Д. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

 І. Общ брой постъпили в Инспектората сигнали по АПК  – 6 бр.  

1. Предприети действия във връзка с постъпилите сигнали: 

1.1. Препратени по реда на чл. 112 от АПК –  3 бр.; 

1.2. Приключени по реда на чл. 124, ал. 1 от АПК – 0 бр.; 

1.3. Извършени проверки по заповед/резолюция на органа – 3 бр.; 

1.4. Изготвени отговори до подателите на сигналите след извършено предварително 

проучване – 0 бр.; 

1.5. Неразгледани сигнали на основание чл. 111, ал. 4 от АПК – 0 бр. 
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 ІІ. Предложени от Инспектората промени в нормативни и вътрешноведомствени 

актове – 1 бр.  

 

 ІІІ. Участие на инспектори от Инспектората в съвместни проверки с други 

контролни структури – 0 бр.  
 (в раздела се посочват извършените съвместни проверки със служители от КПКОНПИ, АДФИ, ДАНС, звена за 

вътрешен одит, специализиран инспекторат и други) 
 

 ІV. Обучения 

1. Брой служители, преминали обучения през годината – 5 бр.; 

2. Теми на обученията, които са преминали служителите от Инспектората:  

2.1. Вътрешно обучение за определяне нивата на класификация на създаваните 

документи в МОН – 5 инспектори; 

2.2. Въвеждащо запознаване с антикорупционни теоретични материали и практики в 

сайта на международния проект „Ефективна борба с корупцията“ https://www.bili-

bg.org./147/page.html, финансиран от Държавния департамент на САЩ – от 1 инспектор; 

2.3. Обучение чрез подбрани от Български институт за правни инициативи добри 

антикорупционни практики при разходването на средства за справяне с пандемията от Covid 

19 – от 1 инспектор; 

2.4. Теоретично запознаване със Систематизирано обобщение на основната съдебна 

практика по глава VIII „Конфликт на интереси“ от ЗПКОНПИ и по процесуалните въпроси 

по производствата пред съд – изцяло от 1 инспектор и частично от 1 инспектор отн. забрани 

за оказване на влияние в частен интерес и за изпълнение на контролни функции в частен 

интерес; 

2.5. Актуално състояние на ОКР в страни от ЕС по темата Corruption Risks at the Local 

Level in the EU and EU Periphery Countries – от 1 инспектор;  

2.6. Обучение с материали на ЦИД по темата Bulgaria could restart its anticorruption 

drive by ensuring better whistleblower protection, ЦИД (csd.bg) – от 1 инспектор;  

            2.7.  Обучение с теоретична насоченост по защита при бедствия, противодействие на 

тероризма и пожарна безопасност на служителите от МОН – 5 инспектори. 
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