
 1 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА НА МОН ПРЕЗ 2022 г.  

 

№ по ред/ 

период 

 

ИЗВЪРШЕНИ  ПРОВЕРКИ 

 

ПРЕПОРЪКИ, ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА  

ПРЕПОРЪКИТЕ 

1 2 3 4 

1.  

януари 

Проверка на  9 декларации за 

несъвместимост. 

Не са констатирани несъвместимости. Неприложимо 

(НП) 

2.  

февруари 

Проверка на  4 декларации за 

несъвместимост. 

Не са констатирани несъвместимости. НП 

3. 

март 

Проверка за спазване на работното 

време в едно РУО. 

Не са установени нарушения. НП 

4. 

март 

Проверка на  20 декларации за 

несъвместимост. 

Не са констатирани несъвместимости. НП 

5. 

април 

Проверка на 7 декларации за 

несъвместимост. 

Не са констатирани несъвместимости. НП 

6.  

май 

Проверка на 14 декларации за 

несъвместимост. 

Не са констатирани несъвместимости. НП 

7.  

май 

 

Проверка в две РУО за спазване на чл. 

10, ал. 5 от Наредбата за 

административното обслужване (НАО). 

Предприемане на мерки от РУО за отстраняване на пропуски 

при прилагане на НАО. 

  

Да 

 

8 - 9. 

май 

 

Проверка в едно РУО по: 

- сигнал с твърдения за нарушения на 

КПСДА в РУО; нерегламентирано 

разпространение на служебна 

информация и др.   

1.иИзпращане на писма до прокуратурата, РУО и 

сигналоподателите. 

2. Констатациите от проверката да се вземат предвид: 

2.1. административно производство относно установяване на 

конфликт на интереси; 

2.2. от дирекция в МОН по отношение организацията на работа в 

РУО, движение на персонала и др. 

3. Извършване на последващ контрол. 

 

 

1. Да 

2. Да 

3. Да 

 

- жалба относно прилагане на 

НУРОИСДА във връзка с  прекратяване 

на служебно  правоотношение,  

твърдения за тенденциозно влошаване 

на работната атмосфера в РУО и 

напускане на служители. 
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10.  

май - юни 

 

Проверка за допустимост на сигнал с 

твърдения за конфликт на интереси по 

отношение на служител в РУО. 

Предприемане на мерки за опазване самоличността на 

сигналоподателя в съответствие с чл. 9, ал. 2 и чл. 10 от 

НОРИПДУКИ и за получаване на сигнала с реквизитите по чл. 6, 

ал. 2, т. 2, 6 и 7 от НОРИПДУКИ. 

Да 

 

11. 

май 

 

Проверка в една дирекция в МОН на 

твърденията в жалба, отнасящи се до 

проведен конкурс за началник на РУО.  

Жалбата е неоснователна. 

Изпращане на писма до жалбоподателя и заинтересована външна 

институция.  

 

Да 

12.  

юни 

Проверка на 15 декларации за 

несъвместимост. 

Не са констатирани несъвместимости. НП 

13. 

юни 

 

Проверка в едно РУО във връзка с 

постъпило писмо в МОН с твърдения за 

нарушение на КПСДА.  

1. Изпращане на писмо до началника на РУО. 

2. Извършване на последващ контрол. 

  

1. Да 

2. Да 

 

14. 

юни 

 

Извършване на проверка по сигнали във 

връзка с проведен конкурс за 

длъжността „главен експерт“ във ВРБ. 

Сигналите са неоснователни. 

Изпращане на писмо до сигналоподателя. 

 

 

Да 

 

15.  

юни 

 

Проверка в една дирекция в МОН по 

сигнал с твърдения за бездействие на 

служители относно изготвяне на 

отговор по жалба. 

Сигналът е основателен. 

Изпращане на писма до сигналоподателя – 2 бр. 

 

 

 

Да 

 

16.  

юни 

 

Планов контрол за спазване на срока за 

подаване на декларациите за имущество 

и интереси по чл. 35, ал. 1 т. 2 и т. 4 от 

ЗПКОНПИ.  

Изготвяне на ежегоден доклад до 

министъра за неподадени в законовия 

срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от 

ЗПКОНПИ.  

 

1. Индивидуални проверки за спазване срока по чл. 3, ал. 4, т. 2 

от НОРИПДУКИ във връзка с приемане на 847 бр. декларации 

на служители от МОН и ВРБ. 

2. Да се образуват дисциплинарни производства срещу: 3 

служители, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 

от ЗПКОНПИ; 3 служители, които са подали декларациите си 

след крайния срок; 1 служител, който е подал некоректно 

попълнена декларация и не е отстранил неточностите.  

1. Да 

2. Образувани са  

7 бр. дисципли- 

нарни произ-

водства. 

След проведено 

изслушване дис-

циплинарните 

производства са 

прекратени. 

17.  

юни 

 

 

   

Административен контрол по преписка 

от външен контролен орган във връзка 

със сигнал за нарушения на служител на 

ръководна длъжност в едно ВУ при 

изпълнение на проект. 

1. Извършване на проверка по компетентност от съответния ВРБ 

по реда на Наредбата за администриране на нередности по 

Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

2. Извършване на последващ контрол.  

Заключението е за липса на нередност. 

1. Да 

2. Да 

 

18. 

юни - юли 

Проверка във връзка със заявления от 

гражданин - заявител,  съдържащи 

Установени са пропуски при извършване на проверката в 

училището.   
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 твърдения за тенденциозност, липса на 

обективност и ползване на непроверени 

и недоказани факти при извършване на 

проверка в училище от една дирекция в 

МОН.  

Изпращане на писмо до заявителя.  

 

Да 

 

19. 

юли 

 

 

Проверка за допустимост на сигнал, 

съдържащ твърдения за конфликт на 

интереси по отношение на служител в  

РУО.  

1. Сигналът е допустим. 

2. Да се образува производството по реда на чл. 18, ал. 1, чл. 22, 

ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от НОРИПДУКИ. 

1. Да 

2. Да 

  

20.  

юли 

Проверка на 13 декларации за 

несъвместимост. 

Не са констатирани несъвместимости. НП 

21. 

август 

Проверка на 3 декларации за 

несъвместимост. 

Не са констатирани несъвместимости НП 

22. 

август 

 

Административен контрол чрез 

предварително проучване в едно РУО, 

във връзка с изпратен по компетентност 

сигнал от външен контролен орган 

срещу  началник на РУО. 

В сигнала няма конкретни данни за твърдените нарушения. 

Изготвяне на информация от РУО.  

 

 

Да 

 

23.  

септември 

Проверка на 7 декларации за 

несъвместимост. 

Не са констатирани несъвместимости. НП 

24. 

септември 

 

Предварително проучване по писмо от 

фирма относно запитване с твърдения за 

легализиране на образователни 

документи за средно образование в 

нарушение на Хагската конвенция.  

Твърденията за нарушения на Хагската конвенция не се 

потвърждават.  

Изпращане на писмо до фирмата. 

 

 

 

Да 

25. 

септември 

 

Проверка в едно РУО по сигнали с 

твърдения за нарушения на 

НУРОИСДА. 

 

1. Изпращане на писма до началника на РУО и сигналоподателя. 

2. Констатациите от доклада да се вземат предвид при следващ 

контрол в РУО. 

3. Извършване на последващ контрол. 

1. Да 

2. Да 

3. Да 

 

26.  

септември 

Административен контрол по преписка 

от външен контролен орган във връзка 

със сигнал, съдържащ информация за 

участието на служител на ръководна 

длъжност в едно ВУ в обществени 

поръчки по реда на ЗОП, провеждане на 

тръжните процедури и прозрачността на 

1. Извършване на проверка по компетентност от съответния ВРБ 

по реда на Наредбата за администриране на нередности по 

Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

2. Извършване на последващ контрол. 

Заключението е за липса на нередност. 

 

  

1. Да 

2. Да 
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избора на изпълнители по проект. 

27. 

септември 

- октомври 

 

Проверка за наличието или липсата на 

конфликт на интереси спрямо началник 

на РУО.  

  

 

 

1. Издаване на заповед на министъра на образованието и науката 

за установяване на липса на конфликт на интереси спрямо 

началника на РУО. 

2. Изпращане на заповедта на заинтересованото лице и на 

окръжна прокуратура по седалището на органа съгласно чл. 27, 

ал. 1 от НОРИПДУКИ. Прокуратурата се произнася, че 

заповедта е правилна и законосъобразна. 

1. Да 

2. Да 

 

28. 

октомври 

Проверка на 2 декларации за 

несъвместимост.  

Не са констатирани несъвместимости. НП  

29.  

ноември - 

декември 

 

Проверка на 11 декларации за 

несъвместимост през м.ноември. 

Годишна отчетност на подадените 

декларации за несъвместимост.  

Не са констатирани несъвместимости. 

Годишна отчетност на подадените декларации за 

несъвместимост от служители в МОН и ВРБ през 2022 г. - 105 

бр. 

НП  

30. 

декември 

 

Проверка в едно РУО по сигнал с 

твърдения за нарушения на началника 

на РУО при взаимоотношенията си със 

служители и др.   

Изпращане на писма до началника на РУО и сигналоподателя. 

 

 

Да 

 

 

 

31.  

декември 

 

Последващ контрол на изпълнение на  

препоръките от извършени проверки с 

други административни структури на 

МОН в три РУО. 

С доклади началниците на РУО информират МОН за 

предприетите действия за отстраняване на констатираните 

нарушения и пропуски.   

 

Да 

 

 

 


