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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА 

НАРУШЕНИЯ, ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ, КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ, 

НЕСЪВМЕСТИМОСТ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА 

 

Раздел І „Предмет, цел и принципи”  

Чл. 1. С тези правила се определят условията и реда за защита на лицата, подали 

сигнали, съдържащи твърдения за нарушения, злоупотреби с власт, корупция, 

корупционни прояви, несъвместимост и конфликт на интереси на служители на 

Министерството на иновациите и растежа (МИР), второстепенните разпоредители с 

бюджет по бюджета на министерството и органите на управление и контрол на търговските 

дружества, избрани/назначени от министъра на иновациите и растежа. 

Чл. 2. Настоящите Вътрешни правила уреждат работата на Инспектората на 

Министерството на иновациите и растежа, като звено за вътрешен контрол, при 

осъществяване на функцията му по чл. 14, ал. 5, т. 4, т. 5, т. 6, и т. 8 от Устройствения 

правилник на МИР и имат за цел осигуряване защита на лицата, подали сигнали за 

нарушения, злоупотреби с власт, корупция, корупционни прояви, несъвместимост и 

конфликт на интереси, чрез предприемане на конкретни мерки за това.  

Чл. 3 Лице, което е подало сигнал в Министерството на иновациите и растежа, 

съдържащ твърдения за нарушения, злоупотреба с власт, корупция, корупционни прояви, 

несъвместимост и конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това и 

върху него не може да се упражнява какъвто и да било натиск от служители или 

ръководители в администрацията на това основание. 

Чл. 4. (1) Мерките по защита на лицата по чл. 3  се предприемат от момента на 

подаване на съответния сигнал в администрацията на МИР (чрез подаването му в 

деловодството, пощенските кутии; електронен адрес; телефон и др.) до отпадане на 

необходимостта от това.  

(2) Задължения за предприемане на конкретни действия по предходната алинея 

имат всички служители в администрацията на Министерството на иновациите и растежа, 

чиито служебни задължения, пряко или косвено, им позволяват достъп до информацията, 

касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в 

него.  

Чл. 5. (1) Със защитата, предвидена в тези правила, се ползват и служители на 

Министерството на иновациите и растежа и на второстепенните разпоредители с бюджет 

по бюджета на МИР, подали сигнали в министерството за нарушения, злоупотреба с власт, 

наличие на корупция, корупционни прояви, несъвместимост или конфликт на интереси.  

(2) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети 

действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, 
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съдържащ твърдения за нарушения, злоупотреби с власт, корупция, корупционни прояви 

или конфликт на интереси има право на обезщетение за претърпените от него 

имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.  

Чл. 6. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, 

регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и 

произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или 

конфликт на интереси, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, 

служителите в Министерството на иновациите и растежа спазват принципите и правилата 

за поведение, регламентирани в Кодекса за поведение на служителите в държавната 

администрация  

 

Раздел ІІ „Обхват на защитата” 

Чл. 7. Защитата на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за нарушения, 

злоупотреба с власт, корупция, корупционни прояви, несъвместимост или конфликт на 

интереси се осъществява чрез създаване на канали за подаването им и прилагане на 

контроли при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, 

разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали, насочени към:  

1. неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал;  

2. неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в 

хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените 

дейности;  

3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;  

4. неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи 

други лица, различни от неговия подател;  

5. опазване на писмените документи, предоставени или изготвени по повод 

движението, разглеждането и препращането на сигнала, както и неразгласяване на 

съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.  

Чл. 8. Механизмите, осигуряващи контрол при постъпването, регистрирането, 

движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, 

съдържащи твърдения за нарушения, злоупотреба с власт, корупция, корупционни 

прояви, несъвместимост или конфликт на интереси са:  

1. създаване на ред и условия за подаването и регистрирането на сигналите, 

съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси – 

наличие на пощенски кутии за тяхното подаване и Регистър, в който се вписват, съобразно 

Вътрешните правила за дейността на Инспектората на МИР;  

2. своевременно извършване на конкретни действия по преглед, проверка, 

мониторинг и докладване от служителите на МИР, имащи служебни 

задължения/правомощия за това;  
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3. вменяване на конкретни задължения и/или правомощия с настоящите правила 

на отделните служители в МИР, ангажирани пряко или косвено при реализирането на 

процесите, свързани със събирането, съхраняването, използването и предоставянето на 

информация, при и/или по повод тези сигнали;  

4. осъществяване на контрол за стриктно спазване на служебните задължения по 

предходните точки от страна на преките ръководители на съответните служители.  

Чл. 9. (1) Служителите в Инспектората на Министерството на иновациите и 

растежа, на които е възложено осъществяването на дейностите по чл. 8, т. 2 от настоящите 

Вътрешни правила по конкретен сигнал, преди извършването на проверката, респ. 

прегледа на сигнала, предлагат на ръководителя на Инспектората, предприемането на 

конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала, включително и мерки, 

насочени към предотвратяване на действия, чрез които му се оказва психически и/или 

физически тормоз, при наличие на данни за това.  

(2) При подаден сигнал за нарушения, злоупотреби с власт, корупция, 

корупционни прояви, несъвместимост и конфликт на интереси срещу служител по чл. 1, 

ал. 1, се предприемат действия по ограничаване на всякакъв достъп до информацията и 

документите по преписката по реда на чл.12.  

Чл. 10. Забраняват се ответни действия спрямо лицата, които са подали сигнал или 

публично са оповестили информация за нарушение както и заплахи или опити за такива, 

включително под формата на: 

1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за 

прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд; 

2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност; 

3. изменение на мястото или характера на работата, продължителността на 

работното време или намаляване на възнаграждението; 

4. отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация; 

5. отрицателна оценка на работата, включително и в препоръка за работа; 

6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително 

налагане на дисциплинарни наказания; 

7. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или 

действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел 

накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда; 

8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно 

третиране; 

9. отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов 

договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал оправдани 

правни очаквания да му бъде предложена постоянна работа; 
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10. предсрочно прекратяване на служебно правоотношение/трудов договор или 

отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон; 

11. вреди, включително за репутацията на лицето. 

 

Раздел ІII „Постъпване, регистрация и разпределяне на сигналите” 

Чл. 11. (1) Сигналите, съдържащи твърдения за нарушения, злоупотреба с власт, 

корупция и корупционни прояви се подават: 

1. чрез деловодството на Министерството на иновациите и растежа; 

2. на денонощен безплатен телефон: 080012449 

3. на електронна поща: docs@mig.government.bg; 

4. на електронна поща: anticorruption@www.mig.government.bg; 

5. чрез поставени за целта пощенски кутии в сградите на Министерството на 

иновациите и растежа на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12 и гр. София и 

ул. „6-ти септември“ № 21. 

(2) Сигналите, съдържащи твърдения за несъвместимост и конфликт на интереси 

се подават по реда на ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5. 

(3) Сигналите по ал. 1 и ал. 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 32, ал. 

2 и ал. 4 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда 

и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните 

контролни органи и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за извършване на проверка на декларациите 

и за установяване на конфликт на интереси. 

(4) Видът на сигнала се класифицира като такъв, съдържащ твърдения за 

нарушения, злоупотреби с власт, корупция, корупционни прояви, несъвместимост и 

конфликт на интереси, от неговия подател или от служителите по чл. 12, ал. 1, когато в 

него са използвани един или повече от следните изрази: „лошо управление на 

имущество“, „незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на 

служители от администрацията“, „злоупотреба с власт“, „корупция”; „конфликт на 

интереси”; „подкуп”; „парична облага”; „даване/получаване на пари и/или друга облага”; 

„частен интерес” и др. подобни.  

Чл. 12 (1) Сигнали за нарушения, злоупотреби с власт, корупция, корупционни 

прояви, несъвместимост и конфликт на интереси, подадени по реда на чл. 11, т. 1 и т. 3 

се регистрират незабавно в административната информационна система (АИС) на МИР, по 

реда на тези правила и Вътрешните правила за оборот на електронни документи и 

документи на хартиен носител. Регистрацията се извършва при условията на 

поверителност от двама служители от отдел „Координация и деловодство“, определени със 

заповед на министъра на иновациите и растежа. 

mailto:docs@mig.government.bg
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(2) След регистрирането им сигналите се насочват към министъра на иновациите и 

растежа. В случаите, когато за адресат на сигнала е посочен и Инспектората, се насочват 

и към ръководителя на Инспектората.  

(3) След поставяне на резолюция от министъра на иновациите и растежа, сигналът, 

с приложените към него документи в оригинал, незабавно се насочват и предават на 

ръководителя на Инспектората. Насочването на сигналите се извършва по начин, 

гарантиращ защитата на лицата, подали сигнала от неправомерни или недобросъвестни 

действия.  

Чл. 13 (1) За устно подадените сигнали се съставя протокол, който съдържа: начин 

на подаване на сигнала (в сградата на МИР или на безплатен тел. 0800012449); името на 

лицето, подало сигнала, адрес за кореспонденция и телефон за контакт; името на лицето, 

срещу което е насочен сигнала и за заеманата от него длъжност в МИР; информация за 

нарушенията; подпис, име и длъжност на съставилото го длъжностно лице, дата на 

съставяне.  

(2) Протоколът по ал. 1 се съставя не по-късно от датата, следваща датата на 

подаване на сигнала, от ръководителя на Инспектората или определен от него инспектор. 

(3) За постъпилите по реда на ал. 1 сигнали, ръководителят на Инспектората - 

съставя доклад, който заедно с протокола по ал. 1 се представя на министъра на 

иновациите и растежа при спазване на реда по чл. 12. Докладът се съставя в срок до 3 

(три) дни от датата на получаване на сигналите. 

Чл. 14 (1) Пощенските кутии за сигнали се отварят и преглеждат от определен от 

ръководителя на Инспектората служител от звеното.  

(2) Лицето по ал. 1 проверява един път седмично кутиите за сигнали, за което 

съставя протокол по образец - Приложение № 1, съдържащ реквизитите по чл. 13, ал. 1, 

дата на съставяне и подпис на служителя, извършил проверката. 

(3) Протоколът по ал. 2, заедно с приложените към него сигнали в оригинал, се 

представя на ръководителя на Инспектората срещу подпис. В деня на съставянето на 

протокола, сигналите се представят за регистрация в АИС на МИР и се докладват на 

министъра на иновациите и растежа по реда на чл. 12.  

Чл. 15. (1) Пълен достъп до сигналите за нарушения, злоупотреби с власт, 

корупция, корупционни прояви, несъвместимост и конфликт на интереси и до 

образуваните във връзка с тях административни преписки в АИС и на хартиен носител 

имат лицата по чл. 12, ал. 1, министърът на иновациите и растежа и ръководителят на 

Инспектората. 

(2) Служителите от Инспектората имат пълен достъп до сигналите и образуваните 

във връзка с тях административни преписки в АИС - и на хартиен носител, по които им е 

възложено извършването на проверки с писмена резолюция или заповед на министъра на 



6 
 

иновациите и растежа и насочени им от лицата по чл. 12, ал. 1 или от ръководителя на 

Инспектората. 

(3) Достъп до част от образуваната в АИС административна преписка, по сигнал за 

нарушения, злоупотреби с власт, корупция и корупционни прояви, може да бъде 

предоставен и на други служители от министерството по писмено 

разпореждане/резолюция на министъра на иновациите и растежа или на ръководителя на 

Инспектората, отразена в АИС на МИР. 

Чл. 16 (1) Разглеждането на сигнали, съдържащи твърдения за нарушения, 

злоупотреби с власт, корупция, корупционни прояви, несъвместимост и конфликт на 

интереси се извършва чрез реализирането на извънпланови проверки по реда на 

Вътрешните правила за дейността на Инспектората на МИР и проверки по реда на 

Вътрешните правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество и за установяване на конфликт на интереси в МИР. 

(2) Проверките по ал. 1 се извършват от инспектор или екип от инспектори от 

Инспектората на Министерството на иновациите и растежа. 

(3) При извършване на проверката по предходната алинея, служителите на 

Инспектората на МИР прилагат разпоредбите съответно на Вътрешните правила за 

дейността на инспектората на МИР и на Вътрешните правила за организацията при 

извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на 

интереси в МИР, с изключение на случаите, в които с настоящите правила се въвеждат 

специални изисквания, по отношение осъществяването на определени действия, 

дейности, правомощия и/или задължения, свързани с това. 

Чл. 17. Регистрирането и разпределянето на всички входящи и изходящи за 

министерството документи, както и вътрешноведомствените такива, предоставени и 

изготвени при или по повод разглеждането на сигнала, съдържащ твърдения за 

нарушения, злоупотреби с власт, корупция, корупционни прояви, несъвместимост и 

конфликт на интереси, се извършва под дадения вече първоначален уникален 

регистрационен номер.  

Чл. 18. Неизпълнението или нарушението на настоящите правила е основание за 

ангажиране на дисциплинарната отговорност на допусналите го служители от МИР. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящите Вътрешни правила са утвърдени със Заповед                                                     

№РД-14-341/30.112022 г. на министъра на иновациите и растежа. 

§2. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното 

утвърждаване. 
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Приложение № 1 към чл. 14 ал. 2 

ПРОТОКОЛ 

За отваряне на пощенска кутия за сигнали 

Днес,………………….г., …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

   (имена и длъжност на служителя) 

Извърших проверка на пощенските кутии за подаване на сигнали, находящи се в 

сградите на Министерството на иновациите и растежа на адрес: гр. София, ул. „Княз 

Александър I“ №12 и ул. „6-ти септември“ № 21. 

При извършването на проверката се установи, че в периода от ……………..г. до 

………………… г.: 

- в пощенската кутия в сградата на МИР, находяща се на ул. „Княз Александър I“ 

№ 12, гр. София има подадени …………/………………../ бр. сигнали, както следва: 

№ Име на лицето, подало 

предложението/сигнала и датата 

на подаване 

Кратко 

съдържание 

   

   

- в пощенската кутия в сградата на МИР, находяща се ул. „6-ти септември“ 

№ 21 има подадени ………../………………..…/ бр. сигнали, както следва: 

№ Име на лицето, подало 

предложението/сигнала и датата 

на подаване 

Кратко 

съдържание 

   

   

 

Настоящият протокол е изготвен в 1 екземпляр.  

 

Приложение:……………………бр. сигнали. 

 

........................... …………………………………   
 подпис  дата    държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА 

 
........................... …………………………………   

подпис   дата    ръководител на инспекторат по чл. 46 от ЗА 

 

    


