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СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА ИНСПЕКТОРАТА НА МОН В ПРОВЕРКИ С ДРУГИ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ 2022 г. 

 

№ по ред/ 

период 

 

ИЗВЪРШЕНИ  ПРОВЕРКИ 

 

ПРЕПОРЪКИ, ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕПОРЪКИТЕ 

1 2 3 4 

1. 

януари 

 

Превантивен контрол и съвместно 

изпълнение с една дирекция в МОН на 

разпорежданията в писмо от  разследващ 

орган във връзка със сигнал срещу 

Комисията по академична етика в МОН.   

Изпращане на писмо до разследващия орган. 

 

  
 

Да 

 

2. 

февруари 

 

Съвместна проверка с една дирекция в 

МОН в едно РУО и училища на 

територията на областта на твърденията 

в сигнал срещу началника на РУО. 

 

 

1.иИзпращане на писма до прокуратурата, РУО и 

сигналоподателя. 

2.дДа се образува дисциплинарно производство срещу 

началника на РУО.  

3. Извършване на последващ контрол.  

1. Да 

2. Наложено е 

дисциплинарно 

наказание по чл. 90, 

ал. 1, т. 5 от ЗДСл.   

Висящо е съдебно 

производство по 

оспорване на 

заповедта за 

дисциплинарното 

наказание. 

3. Да 

3. 

май 

 

Съвместна проверка с две 

административни структури в МОН в 

едно РУО и училища на територията на 

административната област.  

 

 

 

Проверена е дейността на РУО по прилагане на ЗПКОНПИ, 

НОРИПДУКИ, ЗДОИ и НАО. 

1.дДа се образува дисциплинарно производство срещу 

началника на РУО. 

2. Извършване на последващ контрол. 

1. Да 

2. Да 

Дисциплинарното 

производство 

приключва без 

налагане на 

дисциплинарно 

наказание. 
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4. 

май 

 

Участие в извършване на одитен 

ангажимент за консултиране в едно 

РУО, с цел оценка на дейността на РУО 

и на училища на територията на 

административната област.  

Проверена е дейността на РУО по прилагане на ЗПКОНПИ, 

НОРИПДУКИ, ЗДОИ и НАО.  

1.дДа се образува дисциплинарно производство срещу 

началника на РУО. 

 

1. Да  

Наложено е 

дисциплинарно 

наказание по чл. 90, 

ал. 1, т. 5 от ЗДСл, 

което е отменено от 

органа на власт.    

5. 

май 

 

Участие в извършване на одитен 

ангажимент за консултиране в едно 

РУО, с цел оценка на дейността на РУО 

и на училища на територията на 

административната област. 

Проверена е дейността на РУО по прилагане на ЗПКОНПИ, 

НОРИПДУКИ, ЗДОИ и НАО.  

1.дДа се образува дисциплинарно производство срещу 

началника на РУО. 

 

1. Да 

Дисциплинарното 

производство 

приключва без 

налагане на 

дисциплинарно 

наказание. 

6. 

юни 

 

Съвместна проверка с една дирекция в 

МОН в средно училище и едно РУО по  

сигнали с твърдения за нарушения на 

директора на училището и на служители 

в дирекция на МОН при извършване на 

проверка в същото училище и 

осъществяване на контролната дейност 

на РУО. Проверка и по сигнал срещу 

бивш служител в училището. 

Проверена е дейността на РУО по прилагане на ЗПКОНПИ, 

НОРИПДУКИ и НАО.  

1.дДа се образува дисциплинарно производство срещу 

началника на РУО. 

2. Извършване на последващ контрол. 

 

1. Да 

Дисциплинарното 

производство 

приключва без 

налагане на 

дисциплинарно 

наказание. 

2. Да 

7.  

септември 

 

Участие в извършване на одитен 

ангажимент за консултиране в  едно 

РУО, с цел оценка на дейността на РУО 

и на училища на територията на 

административната област.  

Проверена е дейността на РУО по прилагане на ЗПКОНПИ, 

НОРИПДУКИ, ЗДОИ и НАО. 

1. Извършване на последващ контрол. 

 

1. Да 

 

8.  

септември 

 

Участие в извършване на одитен 

ангажимент за консултиране в едно 

РУО, с цел оценка на дейността на РУО 

и на училища на територията на 

административната област. 

Проверена е дейността на РУО по прилагане на ЗПКОНПИ, 

НОРИПДУКИ, ЗДОИ и НАО. 

1. Извършване на последващ контрол. 

 

1. Да 

 

 


