
Действия на Инспектората по постъпили сигнали за корупция  

през 2012 г. 

 

 

През 2012 г. в Инспектората на МФ са постъпили 9 (девет) броя сигнали, 

отнасящи се за корупционно поведение на държавни служители от второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити към министъра на финансите. На основание чл. 

111, ал 4. предл. първо от Административно-процесуалния кодекс не са разгледани два 

от сигналите, тъй като същите са анонимни. От разгледаните 7 (седем) броя сигнали, 6 

(шест) броя се отнасят за митническата администрация и 1 (един) брой за приходната 

администрация. 

 

 

 

1. Инспекторатът е извършил проверка по подаден сигнал с вх. № К-С-16/02.02.2012 г., 

чрез Информационната система за координация и комуникация между 

антикорупционните структури (ИСККАС). С писмо изх. № К-С-16/08.02.2012 г. до 

директора на Агенция „Митници“ (АМ) е предложено да бъдат предприети 

необходимите действия от неговата компетентност. Подателят на сигнала е уведомен за 

предприетите действия.  

 

2. Инспекторатът е извършил проверка по подаден сигнал с вх. № К-С-25/02.02.2012 г., 

чрез Информационната система за координация и комуникация между 

антикорупционните структури (ИСККАС). В сигнала се съдържа общо описание на 

служителя, в резултат на проверката е установена самоличността му и трудовото 

правоотношение със същия е прекратено, считано от 10.02.2012 г. С писмо с изх. № К-

С-25/26.03.2012 г. подателят на сигнала е уведомен за предприетите действия.  

 

3. Извършената проверка от Инспектората по подаден сигнал, чрез Информационната 

система за координация и комуникация между антикорупционните структури 

(ИСККАС), с вх. № К-С-24/02.02.2012 г., както и проведената по електронен път 

кореспонденция с жалбоподателя, не потвърди изложените твърдения за корупционно 

поведение на митнически служители. Подателят на сигнала, уточнява, че случаят е 

разглеждан от органите на Гранична полиция (МВР). Подателят на сигнала е уведомен 

с писмо с изх.№ К-С-24/09.02.2012 г. за резултатите от проверката.  

 

4. Инспекторатът е извършил проверка по подаден сигнал с вх. № К-С-27/02.02.2012 г., 

подаден чрез Информационната система за координация и комуникация между 

антикорупционните структури (ИСККАС). С писмо с изх. № К-С-27/23.02.2012 г. до 

Гранична полиция (МВР) е изпратено копие от сигнала за извършване на проверка по 

компетентност. Подателят на сигнала е уведомен за предприетите действия.  

 

5. В хода на проверката, извършвана от Инспектората по сигнал с вх. № К-С-

21/02.02.2012 г., подателят на сигнала е депозирал  искане за оттегляне на същия. 

Изготвено е писмо до директора на АМ с изх. № К-С-21/30.03.2012 г. Подателят на 

сигнала е уведомен за резултатите с писмо с изх. № К-С-21/30.03.2012 г.  

 

 



6. Инспекторатът е извършил проверка по подаден сигнал с вх. № К-С-19/02.02.2012 г., 

чрез Информационната система за координация и комуникация между 

антикорупционните структури (ИСККАС). В сигнала се съдържа общо описание на 

служителя, в резултат на проверката е установена самоличността му и трудовото 

правоотношение със същия е прекратено, считано от 10.02.2012 г. С писмо с изх. № К-

С-19/06.03.2012 г. подателят на сигнала е уведомен за предприетите действия.  

 

7. Постъпило е искане от изпълнителния директор на НАП за предприемане на 

действия относно участие в корупционна схема на служител от НАП. Извършена е 

проверка, резултатите от която са изложени в доклад № 16-12-209 от 16.08.2012 г. до 

министъра на финансите. Във връзка с констатираните при проверката нарушения, 

докладът е изпратен до  Изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия 

по компетентност, като орган по назначаването. Служителят е отстранен от длъжност, 

на основание чл.100, ал.2 от Закона за държавния служител. 

 

 

 


