
През 2019 г. от Инспектората на Министерство на финансите (МФ) са извършени 

32 планови проверки в изпълнение на утвърдения Годишен план за дейността на 

Инспектората на МФ. Проверките са извършени в МФ и в административните структури, 

чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на 

министерството. 

По постъпилите в Инспектората на МФ през годината 15 сигнала от физически и 

юридически лица, са предприети следните действия: 

 извършени са проверки, за резултатите от които са изготвени доклади до 

министъра на финансите с предложение за решение по сигнала – 4 броя; 

 в законоустановения срок са изпратени писма до подателите на сигнали, с 

което са уведомени за взетото решение – 4 броя; 

 изготвени са докладни записки до министъра на финансите и са препратени 

на компетентния орган на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, 

за което са уведомени и подателите на сигналите – 8 броя; 

 изготвена е докладна записка до министъра на финансите и сигналът е 

оставен без разглеждане, тъй като не отговаря на изискванията за допустимост, 

регламентирани в чл. 35, ал. 8, т. 1 и т. 4 от Устройствения правилник на МФ – 1 брой; 

 изготвени са докладни записки до министъра на финансите и сигналите са 

оставени без разглеждане поради факта, че изложените твърдения не подлежат на 

административен контрол от страна на Инспектората на МФ – 2 броя. 

Извършена е една извънпланова проверка по разпореждане на министъра на 

финансите.  

За резултатите от проверките са изготвени доклади до министъра на финансите, в 

които са обективирани констатираните при проверките факти и обстоятелства, 

съответните изводи и препоръки. 

С влизането в сила през м. януари 2018 г. на Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн., ДВ, 

бр. 7 от 19.01.2018 г., посл. изм. бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.), на 

основание законовата делегация на § 2, ал. 6 от допълнителните разпоредби на закона, с 

ПМС № 209 от 26.09.2018 г. е приета Наредба за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (обн. ДВ. бр. 81 от 

02.10.2018 г.).              

Предвид посочената промяна в правната рамка са извършени следните проверки: 

 проверки на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от 

ЗПКОНПИ, подадени в МФ – 11 броя;  

 проверки за изпълнение на задължението за подаване в срок един месец от 

заемане на длъжността на декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от 

ЗПКОНПИ, в Министерство на финансите през 2019 г. – 10 броя; 

 проверка за изпълнение на задължението за подаване в срок до 15 май на 

декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ в МФ през    

2019 г. 

По отношение на предприетите действия, свързани с превенцията и 

противодействието на корупцията са: 

 администрирани процесите и дейностите в МФ по повод изготвянето, 

изпълнението и отчитането на Антикорупционния план на МФ за 2019 г.;  

 изпратена е информация до Комисията за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество и до Националния съвет по 

антикорупционни политики (НСАП) относно разработения и изпълнен в министерството 

Антикорупционен план за 2019 г.; 

 



 

 в съответствие с „Насоките за съставянето на антикорупционни планове, 

тяхното съдържание и одобряването им“ (Насоките), приети на проведено на           

02.02.2018 г. заседание на НСАП, са извършени необходимите действия, свързани с 

осъществяване на контрол за изпълнението и осигуряване отчитането на 

антикорупционите мерки, заложени в Антикорупционния план на МФ за 2019 г., в това 

число публикуването в рубрика „Антикорупция“ на интернет страницата на 

министерството на Антикорупционния план на МФ за 2019 г. и на шестмесечен отчет за 

изпълнението на плана; 

 в съответствие с Насоките, в рубрика „Антикорупция“ на интернет страницата 

на министерството е публикуван Годишен отчет за изпълнението на Антикорупционния 

план на МФ за 2018г.;  

 служители от Инспектората са участвали в обучения, организирани от 

Института по публична администрация, по теми, свързани с превенция и 

противодействие на корупцията в държавната администрация. 

По отношение на предприетите действия относно спазването на законите, 

подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от 

служителите на министерството и на административните структури, чиито ръководители 

са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството са извършени 

следните проверки:  

 проверка на дейността по регистриране и разглеждане на искания за достъп 

до обществена информация в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) за периода 

01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; 

 проверка за спазване на разпоредбите на Наредбата за командировките в 

страната във връзка с реализираните в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от 

Европейския съюз“ през 2018 г. командировки в страната; 

 проверка за спазване на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за 

държавната финансова инспекция при възлагане на финансови инспекции от органите на 

прокуратурата по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт през 2018 г. в 

Агенцията за държавна финансова инспекция; 

 проверка за спазване на изискванията на Наредбата за административното 

обслужване при предоставяне на административни услуги в ДКХ през 2018 г. 

В докладите от извършените планови проверки от Инспектората на МФ са дадени 

препоръки за подобряване организацията на работа, изменение и допълнение на 

вътрешноведомствени актове, предприемане на действия по компетентност.                    

След одобрение от министъра на финансите, докладите са изпратени на ръководителите 

на проверяваните структури, за изпълнение на дадените препоръки. Информация за 

предприетите действия по изпълнението им е предоставяна в Инспектората на МФ. 

Осъществявани са дейности в изпълнение на „Националната стратегия за 

превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 г. – 2020 г.“ 

(Стратегията), както и на плановете за изпълнение на Стратегията.                                               

До НСАП е изпращана информация за предприетите действия и постигнатите резултати 

в изпълнение на заложените в Стратегията антикорупционни мерки.  

 От Инспектората е осъществявана координация по отношение на дейностите по 

Механизма за сътрудничество и оценка (МСО), извършвани от МФ и от 

административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с 

бюджет по бюджета на министерството. Периодично е систематизирана и предоставяна 

информация за предприетите действия и резултати във връзка с изпълнението на 

препоръките от доклада на Европейската комисия от м. януари 2017 г. относно 

напредъка на Република България в рамките на МСО.  


