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Извлечение от доклад относно Годишен отчет за дейността на Инспектората за 

2022 г. (утвърден на 25.01.2023 г.) 

 

I. Обща информация 

С решението за приемане на структура на Министерския съвет на Република 

България на 47-ото Народно събрание от 13 декември 2021 г., Министерството на 

икономиката се разделя на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство 

на иновациите и растежа (МИР).  

На основание разпоредбите на чл. 46, ал. 8 от Закона за администрацията (ЗА) и 

чл. 20, ал. 1 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, 

реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със 

специализираните контролни органи (Наредбата) е изготвен Годишен отчет за дейността 

на Инспектората на МИР. 

Инспекторатът на министерството с минимален брой инспектори през по-голямата 

част от изминалата година, е изпълнявал задълженията си произтичащи от чл. 46 от ЗА 

отговорно, качествено и в срок. 

II. Извънпланови проверки и предварителни проучвания 

На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 14, ал. 1 от 

Устройствения правилник на МИР, Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и 

подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната 

политика, като осъществява административен контрол върху дейността на 

организационните структури, административните звена и служителите в Министерството 

и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на 

иновациите и растежа.  

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, 

безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за 

тяхното решаване с цел: предотвратяване и отстраняване на нарушения при 

функционирането на администрацията на Министерството и на второстепенните 

разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството; превенция и ограничаване на 

корупцията, независима и обективна оценка на дейността на администрацията; 

подобряване работата на администрацията. 

1. Разглеждане на постъпили в Инспектората 

сигнали/предложения/доклади и предприемане на необходимите действия  

В изпълнение на вменените функции на Инспектората през отчетния период са 

извършени 4 (четири) броя извънпланови проверки по разпореждане на министъра на 

иновациите и растежа във връзка постъпили три сигнала и доклад на Управляващия орган. 
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По 4 (четири) сигнала е извършено предварително проучване с предложения да не се 

извършва проверка, а по един доклад на главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, с характер на сигнал, данните са изпратени по компетентност на 

Министерския съвет. По всички сигнали са изготвени доклади, като в изпълнение на чл. 

123, ал. 1 от АПК за резултатите от проверките са уведомени подателите им.    

Обобщавайки информацията събрана в хода на реализираните извънпланови 

проверки от страна на Инспектората, може да се каже, че основните нарушения най-общо 

се свеждат до: наличие на допуснати пропуски и несъответствия с правила/процедури; 

неспазване на срокове; неспазване на контролни процедури; липса на вътрешна 

регламентация на процеси, протичащи в съответното звено; липса на оперативен контрол, 

който да гарантира законосъобразното изпълнение на служебните задължения. 

В резултат на констатираното в докладите от проверки се съдържат и съответните 

препоръки/предложения за отстраняване на допуснатите пропуски.  

1.2. Осъществени дейности и проверки по реда на ЗПКОНПИ 

Предвид на това, че Министерството на иновациите и растежа е нова структура през 

календарната 2022 г. усилията на ръководството/ръководителите на структурни звена са 

насочени към изграждането на ефективен и устойчив капацитет на администрацията. В 

тази връзка през отчетната година се следва политика за привличане и задържане на 

служители, които да гарантират изпълнението на заложените цели на министерството. С 

оглед на това, следва да се посочи, че в Министерството на иновациите и растежа са 

регистрирани общо 515 (петстотин и петнадесет) броя декларации за 2022 г., подадени 

от лица, заемащи висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1 и лица по §2, ал. 1, т. 1 и т. 2 

от ЗПКОНПИ (ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет, служители на 

министерството и представители в органите на управление и контрол в търговските 

дружества).  

Във връзка с разпоредбата на §2, ал. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, (органът по избора или 

назначаването, води публичен регистър на подадените декларации при спазване на 

изискванията за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за 

имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 

– 14.) на страницата на МИР е създадена рубриката „Антикорупция“, като в раздел 

„Публичност и антикорупционни процедури“ се публикуват подадените декларации по чл. 

35, ал. 1 от същия закон (чл. 41 и чл. 42 от ЗПКОНПИ).  

1.2.1. Предвид на горепосоченото, през отчетния период са приети/ 

обработени/публикувани/съхранени  общо 515 декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, 

както следва: 

- декларация за несъвместимост – 143 бр.; 

- декларация за имущество и интереси – 363 бр.; 
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- декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1 – 5 

бр.; 

- декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в 

частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на 

задължения и кредити – 4 бр. 

 1.2.2. Проверени (само на задължени лица в структурата на МИР) декларации за 

несъвместимост 133 (сто тридесет и три) броя, като за резултатите от извършените 

проверки са изготвени съответните доклади до министъра на иновациите и растежа, 

съдържащи констатации относно установеното.  

1.2.3. На основание чл. 38, ал. 1, т. 2 и чл. 40 от ЗПКОНПИ е осъществен сроков 

контрол на подадените ежегодни декларации за имущество и интереси в Министерството 

на иновациите и растежа – общо 224 (двеста двадесет и четири) броя. За резултатите е 

изготвен доклад, съдържащ констатация, че няма задължени лица, които да са подали 

ежегодна декларация за имущество и интереси, извън определения за това срок. 

1.2.4. През 2022 г. на основание осъществения контрол от страна на Инспектората 

е установено, че 1 (една) декларация за несъвместимост и 3 (три) встъпителни декларации 

за имущество и интереси са подадени извън законовоопределения срок. Декларациите са 

подадени от служители на експертни длъжности. За констатираното са изготвени доклади 

съдържащи предложения за реализиране на дисциплинарна отговорност, а по отношение 

на един от служителите и административнонаказателна отговорност. 

През отчетния период към постоянно действащата комисия по §2, ал. 5 от ДР на 

ЗПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са насочвани сигнали за 

предприемане на действия по компетентност. 

Периодично е осъществяван мониторинг и оказвана методическа помощ на 

служителите, във връзка с прилагането на  разпоредби от ЗПКОНПИ. В тази връзка е 

проведено и вътрешно обучение за служителите на министерството на тема – Видове 

декларации, срокове, публичност и наказания по ЗПКОНПИ. 

III. Изготвени правила и заповеди 

Доколкото Министерството на иновациите и растежа е било в процес на 

структуриране, в т.ч. и Инспектората, в рамките на календарната 2022 г., са изготвени и 

утвърдени вътрешни правила и процедури в съответствие на относимата нормативна 

уредба касаеща дейността на инспекторатите.  

IV. Други дейности 

1. В изпълнение на Стратегията за управление на риска са изготвени риск-регистър 

на Инспектората за 2022 г и за 2023 г. и доклади за състоянието на системата за 

управление на риска в Инспектората. Същите са изпратени на председателя на 

постоянната работна група по управление на риска в министерството. 



4 

2. В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействия на 

корупцията в РБългария и Насоките за изготвяне на антикорупционни планове, тяхното 

съдържание и одобряването им (Насоки) са предприети съответните действия за изготвяне 

на Антикорупционен план за 2022 г. и за 2023 г., респ. отчет за 2022 г.  

3. През отчетния период служителите на Инспектората са изготвили отговори, 

становища и предложения по поставени въпроси, проекти на нормативни и 

вътрешноведомствени актове, например: Законопроект за защита на лицата, подаващи 

сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения; Вътрешни правила за 

поддържането на интернет страницата на министерството; проект за изменение на УП на 

МИР; проект на Инструкция относно обработването на лични данни; проект на Закон за 

противодействие на корупцията сред лицата заемащи висши публични длъжности; 

Вътрешни правила за административното обслужване и др.). Изброяването е примерно и 

не е изчерпателно.   

4. В хода на изпълнение на функциите на звеното, инспекторите са осъществявали 

взаимодействие с отговорните дирекции/институции и служители. 

5. С цел успешното изпълнение на функциите на Инспектората и попълването на 

административния капацитет на звеното в отчетния период са проведени две процедури 

по мобилност (81а ЗДСл). Назначени са двама служители на длъжност „държавен 

инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията“, считано от 20.07.2022 

г., респективно от 12.08.2022 г. 


