СПРАВКА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА МОН ЗА 2020 г.

А. Общ брой на извършените проверки през годината – 56 бр.
(посочва се броя на извършените от Инспектората планови и извънпланови проверки през годината)

Б. ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
І. Общ брой на включените в Годишния план проверки – 28 бр.
ІІ. Брой на не извършените планови проверки – 3 бр.
Причини, довели до не извършване на планираните проверки: по обективни причини,
свързани с епидемиологичната обстановка и липса на данни за задълбочаващи се проблеми и
системни пропуски при изпълнение на държавната служба не е разпоредено извършването на 1
комплексна и две съвместни проверки във ВРБ. Инспекторатът е имал готовност за извършването
на тези проверки, но не е имало фактическа необходимост.
Вниманието е насочено върху извършването на 3 проверки относно електронния
документооборот. Съобразно конкретните условия е контролирано
законосъобразното
разпределение на БФП по проекти в една дирекция в МОН (Д ВЕП), а не във ВРБ.
ІІІ. Брой на извършените планови проверки – 25 бр., от които:
1. Комплексни проверки – 0 бр.;
2. Тематични проверки – 25 бр. проверки, от които:
2.1. за оценка на корупционен риск – 0 бр. проверки;
2.2. за спазване на
законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за
организацията на работата от служителите на администрацията – 5 бр. проверки;
2.3. по ЗПКОНПИ – 15 бр. проверки;
(в т. 2.3. може да се включат проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ)

2.4. по предоставянето на административни услуги – 1 бр. проверки;
2.5. за спазване изискванията АПК – 0 бр. проверки;
2.6. по ЗУСЕСИФ – 1 бр. проверка;
2.7. последващи – 0 бр. проверки;
2.8. други – 3 бр. проверки
(в случай, че има извършени проверки извън тези, посочени в т. 2.1. – 2.7., същите се отразяват в т. 2.8., като се посочва
какви са проверките)

Инспекторатът е осъществил планов контрол по отношение действията на дирекция
„Организация и контрол“ (ОК) в МОН и РУО – София – град, във връзка с прилагането на чл. 220,
ал. 3 от ЗПУО, отнасящ се до нормативната забрана педагогическият специалист да извършва
обучение или подкрепа на деца и ученици срещу заплащане.
По отношение на електронния документооборот са извършени две проверки. Осъществен е
административен контрол в дирекция ОК относно своевременно регистриране на постъпил
документ/и за прием в детски градини. Извършена е и една проверка в деловодната система на
МОН за преписки, които са от компетентността на три дирекции в МОН, РУО – София-град и
едно ОУ в гр. София. В хода на тези проверки Инспекторатът е осъществил планова превенция за
намаляване на пропуски и грешки при прилагане на Вътрешните правила за оборота на
електронни документи и документи на хартиен носител в МОН.
В. ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
І. Общ брой извършени извънпланови проверки – 31 бр.
1. По сигнали по АПК – 7 бр. проверки, от които:
1.1. за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от
администрацията – 6 бр.;
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1.2. за корупция и неефективна работа – 1 бр.;
(в точка 1 се включва информация за извършените извънпланови проверки, възложени със заповед на органа на власт или
негова писмена резолюция. В общия брой на проверките по АПК не се посочват данни за извършените предварителни проучвания
по сигналите, предприети действия по чл. 112 и чл. 124 от АПК, както и извършени проверки по сигнали по ЗПКОНПИ).

2. По ЗПКОНПИ – 21 бр. проверки, от които:
2.1. проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – 9 общ бр., от които:
2.1.1. по постъпил сигнал за корупционно нарушение или конфликт на
интереси – 0
бр.;
2.1.2. при наличие на данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси,
установени в хода на образувано дисциплинарно производство – 0 бр.;
2.1.3. при наличие на данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси,
установени в хода на друга проверка – 9 бр.;
2.1.4. след извършена оценка на корупционния риск – 0 бр.;
(в точка 2.1 се посочва общия брой на извършените проверки, отразени в т. 2.1.1 – 2.1.4)

2.2. проверки за установяване на конфликт на интереси – 12 общ бр., от които:
2.2.1. по постъпил сигнал – 3 бр.;
(в т.ч. и публикации в средствата за масово осведомяване)

2.2.2. по искане на органа по избора или назначаването – 9 бр.;
2.2.3. по искане на лице по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ – 0 бр.;
(в точка 2.2 се посочва общия брой на извършените проверки, отразени в т. 2.2.1 – 2.2.3)

3. Други извънпланови проверки – 3 бр., от които:
3.1. По инициатива на органа на власт – 0 бр.
3.2. По искане на заместник-министър/заместник-председател/подуправител/ заместникдиректор/заместник-изпълнителен
директор,
главен
секретар/административен
секретар/постоянен секретар или др. лица от политическия кабинет – 0 бр.
3.3. По искане на Прокуратурата и други органи на досъдебно производство – 1 бр.;
3.4. други – 2 бр.
(в точка 3 се включва информация за общия брой на извършените извънпланови проверки, извън посочените в точки 1 и 2)

В. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ
І. Дисциплинарни производства в резултат от извършени проверки на Инспектората
1. Предложения за образуване на дисциплинарни производства – 2 бр.;
2. Образувани дисциплинарни производства – 2 бр.;
3. Необразувани дисциплинарни производства – 0 бр.;
Причини, поради които не са образувани предложените от Инспектората дисциплинарни
производства………………………………………………………………………………………………
4. Наложени дисциплинарни наказания – 0 брой, вид и длъжности на наказаните
служители;
(посочва се каква от длъжностите в администрацията заемат служителите, на които са наложени дисциплинарни наказания,
съответно: ръководна длъжност, експертна длъжности с аналитични и/или контролни функции; експертна длъжност със
спомагателни функции или техническа длъжност)

5. Прекратени дисциплинарни производства – 0 бр.
Причини, поради които са прекратени образуваните дисциплинарни производства:
…………………..……………………………………………………………………………………………
ІІ. Административнонаказателна дейност по АПК
1. Съставени актове за установяване на административни нарушения – 0 бр.;
2. Издадени наказателни постановления – 0 бр.;
3. Предупреждения по чл. 28 от ЗАНН (маловажен случай) – 0 бр.;
4. Прекратени административнонаказателни производства – 0 бр.
ІІІ. Административнонаказателна дейност по ЗУСЕСИФ
1. Съставени актове за установяване на административни нарушения – 0 бр.;
2. Издадени наказателни постановления – 0 бр.;
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3. Предупреждения по чл. 28 от ЗАНН (маловажен случай) – 0 бр.;
4. Прекратени административнонаказателни производства – 0 бр.
ІV. Резултати от извършените проверки по ЗПКОНПИ
1. Предложения до органа за прекратяване на правоотношението поради установена
несъвместимост – 0 бр. лица;
2. Освободени от длъжност лица, поради несъвместимост общ бр. 0, от които:
2.1. лица по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ – 0 бр.;
2.2. лица по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ – 0 бр.;
3. Административнонаказателна дейност по ЗПКОНПИ
3.1. Съставени актове за установяване на административни нарушения – 0 бр.;
3.2. Издадени наказателни постановления – 0 бр.;
3.3. Предупреждения по чл. 28 от ЗАНН (маловажен случай) – 0 бр.;
3.4. Прекратени административнонаказателни производства – 0 бр.
4. Решения по производства за установяване на конфликт на интереси общ бр. 9, от
които:
4.1. за установен конфликт на интереси – 0 бр.;
4.2. за не установен конфликт на интереси – 8 бр.;
4.3. за отказ от образуване на производство – 0 бр.;
4.4. за прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси – 1 бр.
Издадена е заповед на министъра на образованието и науката за прекратяване на
административното производство срещу едни държавен служител в МОН, поради пенсиониране.
5. Освободени от длъжност лица в резултат на влязъл в сила акт за установен
конфликт на интереси – 0 бр. лица
6. Издадени актове за съответствие/несъответствие на декларациите за имущество и
интереси общ бр. 8, от които:
6.1. за установено съответствие на данните в декларациите – 8 бр.;
6.2.за установено несъответствие на данните в декларациите – 0 бр.;
6.3. изпратени актове за установено несъответствие на данните в декларациите в
Националната агенция по приходите – 0 бр.
Д. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
І. Общ брой постъпили в Инспектората сигнали по АПК – 7 бр.
1. Предприети действия във връзка с постъпилите сигнали:
1.1. Препратени по реда на чл. 112 от АПК – 0 бр.;
1.2. Приключени по реда на чл. 124, ал. 1 от АПК – 0 бр.;
1.3. Извършени проверки по заповед/резолюция на органа – 7 бр.;
1.4. Изготвени отговори до подателите на сигналите след извършено предварително
проучване – 0 бр.;
1.5. Неразгледани сигнали на основание чл. 111, ал. 4 от АПК – 0 бр.
ІІ. Предложени от Инспектората промени в нормативни и вътрешноведомствени
актове – 1 бр.
ІІІ. Участие на инспектори от Инспектората в съвместни проверки с други контролни
структури – 0 бр.
(в раздела се посочват извършените съвместни проверки със служители от КПКОНПИ, АДФИ, ДАНС, звена за
вътрешен одит, специализиран инспекторат и други)
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ІV. Обучения
1. Брой служители, преминали обучения през годината – 3 бр.
2. Теми на обученията, които са преминали служителите от Инспектората:
2.1. Вътрешно обучение и проследяване напредъка на 1 новоназначен главен инспектор за
въвеждане в практическата работа за установяване на конфликт на интереси. Този инспектор е
определен за резервен член в Комисия за извършване на проверка за наличието или липсата на
конфликт на интереси в МОН.
2.2. Теоретична подготовка на 1 държавен инспектор относно прилагане принципа за
върховенството на закона. Извършено е самостоятелно online проследяване на материали на ЕК по
темата за върховенството на закона и за отношението на ЕК към съдебната реформа и борбата с
корупцията в България.
2.3. Теоретическо запознаване с провеждането на функционален анализ в административни
структури и секторни политики и задълбочено проучване на наличната практика от 1 държавен
инспектор.
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