
Действия на Инспектората на МФ по постъпили сигнали за корупция  

през 2011 г. 

През 2011 г. от Инспектората на МФ са разгледани 218 (двеста и осемнадесет) броя 
преписки, от които 8 (осем) броя сигнали, отнасящи се за корупционно поведение на 
държавни служители от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към 
Министерството на финансите.  
 

1. В изпълнение на Заповед № ЗМФ-786/08.07.2011 г. на министъра на финансите от 
Инспектората е извършена проверка по постъпил сигнал с вх. № 16-12-278/27.06.2011 г. За 
резултатите от проверката е изготвен доклад с изх. № 16-12-278/04.08.2011 г. Срещу 
служителя е образувано досъдебно производство.  

 
2. Съгласно Заповед № ЗМФ-988/22.08.2011 г. на министъра на финансите от 

Инспектората е извършена проверка по сигнал с вх. № 94-00-1340/11.08.2011 г. 
Твърденията за корупционно поведение от страна на служителя не бяха потвърдени. 
Констатирани са незаконосъобразни действия и в доклад с изх.№ 94-00-1340/19.09.2011 г. 
до министъра на финансите е направено предложение да бъде образувано дисциплинарно 
производство срещу служителя.  

 
3. В изпълнение на Заповед № ЗМФ-459/27.04.2011 г. на министъра на финансите е 

извършена проверка по сигнал в вх. № К-С-17/24.02.2011 г. Извършената проверка не 
потвърди изложените данни в сигнала. Изготвен е доклад до министъра на финансите с 
изх. № К-С-17/08.06.2011 г., в който са отразени резултатите от извършената проверка. С 
писмо с изх. № К-С-17/14.06.2011 г. подателят е уведомен за резултатите от проверката.  

 
4. Извършената проверка от Инспектората по подаден сигнал с вх. № К-С-

23/17.06.2011 г., не потвърди изложените твърдения. Подателят на сигнала е уведомен за 
резултатите с писмо с изх. № К-С-23/10.08.2011 г.  
 

5. Инспекторатът е извършил проверка по подаден сигнал с вх. № К-С-35/17.08.2011 
г., подаден на Информационната система за координация и комуникация между 
антикорупционните структури (ИСККАС). С писмо с изх. № К-С-35/23.08.2011 г. до 
Инспектората на МВР е изпратено копие от сигнала за извършване на проверка по 
компетентност. Подателят на сигнала е уведомен за предприетите действия.  
 

6. Извършената проверка по сигнал с вх. № 16-12-441/27.10.2011 г., не потвърди 
изложените данни. С писмо с изх. № 16-12-441/09.12.2011 г. подателят на сигнала е 
уведомен за резултатите от проверката.  
 

7. В изпълнение на Заповед № ЗМФ-1461/29.11.2011 г. на министъра на финансите е 
извършена проверка по постъпила информация за извършвана престъпна дейност от 
митнически служител. Резултатите са изложени в доклад с изх. № 93-18-131/19.12.2011 г. 
Констатирани са незаконосъобразни действия и е направено е предложение да бъде 
образувано дисциплинарно производство срещу служителя.  
 

8. По сигнал за корупционно поведение от страна на служител от АМ, подаден на 
АТС „Call center” извършена е проверка и с писмо с изх. № 24-00-269/29.11.2011 г. копие 
на сигнала е изпратено по компетентност в ГДБОП.  


