СПРАВКА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА МОН ПРЕЗ 2019 г.

А. ОБЩ БРОЙ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ ГОДИНАТА – 53 бр.
Б. ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
І. Общ брой на включените в Годишния план проверки – 28 бр.
ІІ. Брой на извършените планови проверки – 24 бр., от които:
1. Комплексни проверки – 2 бр.;
2. Тематични проверки – 22 бр. проверки, от които:
2.1. за спазване на
законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за
организацията на работата от служителите на администрацията – 4 бр. проверки;
2.2. по ЗПКОНПИ – 15 бр. проверки;
2.3. последващи – 2 бр. проверки;
2.4. други – 1 бр. Инспекторатът е участвал в съвместна проверка с една дирекция от
специализираната администрация в МОН. Проверяваният обект е висше училище, относно
възникнали проблеми при организиране и изпълнение на мобилности за чуждестранни студенти.
ІІI. Брой на неизвършените планови проверки – 4 бр.
По обективни причини не е разпоредено извършването на 2 бр. тематични проверки за
предоставяне на административни услуги в МОН и ВРБ. През 2019 г. текущо е упражняван
достатъчно ефективен вътрешен контрол на организацията и предоставянето на административните
услуги. Няма обстоятелства, които да налагат извършването на инспекции.
Не е извършена 1 комплексна съвместна проверка на организацията и контрола на
дейностите в РУО. Специализираната администрация за този вид проверки – една дирекция в МОН,
не е изискала сформирането на екип за извършване на такъв контрол. Не е разпоредена проверка на
данните в постъпилите в МОН декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 на
ЗПКОНПИ, тъй като не е имало фактическа необходимост от това.
В. ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
І. Общ брой извършени извънпланови проверки – 29 бр.
1. По сигнали по АПК – 10 бр. проверки, от които:
1.1. за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от
администрацията – 9 бр.;
1.2. за корупция и неефективна работа – 1 бр.;
2. По ЗПКОНПИ – 9 бр. проверки за наличието или липсата на конфликт на интереси по
искане на органа по избора или назначаването;
3. Други извънпланови проверки – 10 бр., от които:
3.1. По инициатива на органа на власт – 5 бр.
3.2. други – 5 бр.
Г. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ
І. Дисциплинарни производства в резултат от извършени проверки на Инспектората
1. Предложения за образуване на дисциплинарни производства – 14 бр.;
2. Образувани дисциплинарни производства – 13 бр.;
3. Необразувани дисциплинарни производства – 1 бр.;
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Служебното правоотношение на 1 служител (за който има предложение за образуване на
дисциплинарно производство) е прекратено по инициатива на органа по назначаването срещу
уговорено обезщетение (по реда на чл. 107а от ЗДСл) преди образуване на дисциплинарно
производство.
4. Наложени дисциплинарни наказания – 6 бр., както следва:
- „забележка“ – 2 бр. (един служител на ръководна длъжност и един служител на експертна
длъжност с аналитични и/или контролни функции);
- „отлагане повишението в ранг с една година“ – 3 бр. (служители на експертна длъжност с
аналитични и/или контролни функции). За един служител дисциплинарното наказание е заличено
предсрочно със заповед на министъра на образованието и науката, на основание чл. 99 от ЗДСл;
- „понижение в по-долен ранг за срок от 1 година“ – 1 бр. (служител на експертна длъжност с
аналитични и/или контролни функции).
5. Прекратени дисциплинарни производства – 7 бр.
Седемте дисциплинарни производства са образувани срещу служители, заемащи експертна
длъжност с аналитични и/или контролни функции. За един служител дисциплинарното
производство е прекратено поради прекратяване на служебното правоотношение по взаимно
съгласие на основание чл. 103 от ЗДСл в хода на дисциплинарното производство. За останалите 6
бр. служители дисциплинарните производства са прекратени с приемане на писмените обяснения.
ІI. Резултати от извършените проверки по ЗПКОНПИ
1. Предложения до органа за прекратяване на правоотношението поради установена
несъвместимост – 1 бр.;
2. Освободени от длъжност лица, поради несъвместимост – 1 бр. (лице по § 2, ал. 1 от ДР на
ЗПКОНПИ);
3. Решения по производства за установяване на конфликт на интереси – 1 бр. (за отказ от
образуване на производство).
Д. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
І. Общ брой постъпили в Инспектората сигнали по АПК – 10 бр.
1. Предприети действия във връзка с постъпилите сигнали:
1.1. Препратени по реда на чл. 112 от АПК – 1 бр.;
1.2. Извършени проверки по заповед/резолюция на органа – 9 бр.;
ІІ. Предложени от Инспектората промени в нормативни и вътрешноведомствени
актове – 1 бр.
ІII. Обучения
1. Брой служители в Инспектората, преминали обучения през годината – 9 бр.
2. Теми на обученията:
2.1. Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация;
2.2. Практически проблеми на административните нарушения и наказания;
2.3. Прилагане на Административно-процесуалния кодекс;
2.4. Електронни документи и електронен подпис;
2.5. Изготвяне и изменение на нормативни и административни актове;
2.6. Обучение, съгласно чл. 101, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и
финансирането на тероризма;
2.7. Конференция на тема „Етика в публичната администрация - стандарти, инструменти и
добри практики“,
2.8. Online обучение на тема „Стратегическа рамка в сектора на образованието до 2030
година“;
2.9. Защита при бедствия и първа долекарска помощ.
Инспекторатът има участие в Годишна среща на инспекторатите по Закона за
администрациятa.
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