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ИНФОРМАЦИЯ  

за дейността на Инспектората на Министерството на финансите 

през 2022 година 

 

 

В изпълнение на утвърдения „Годишен план за дейността на Инспектората на 

Министерството на финансите за 2022 г.“ са извършени общо 39 проверки в 

Министерството на финансите (МФ) и в административните структури, чиито 

ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, 

от които 36 планови и 3 извънпланови. 

През 2022 г. планови проверки са извършени в администрациите на: МФ, 

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС), Агенция 

по обществени поръчки (АОП) и Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), 

както следва: 

- Проверки на организацията на работа и извършваната дейност по изпълнение на 

Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за 

установяване конфликт на интереси през 2021 г. в АОП, АДФИ, и ИА ОСЕС. 

- Проверка за спазване и изпълнение на предписанията и препоръките, дадени от 

външни контролни органи при извършени от тях проверки в МФ през 2022 г. 

- Проверка за спазване на изискванията на Наредбата за административното 

обслужване при предоставяне на административни услуги в МФ през 2021 г. 

- Проверка на дейността по регистриране и разглеждане на искания за достъп до 

обществена информация в ИА ОСЕС и АОП през 2021 г. 

- Проверка за спазване на разпоредбите на чл. 5 от Правилника за прилагане на 

Закона за държавната финансова инспекция във връзка с постъпили през 2021 г. молби, 

жалби и сигнали от юридически и физически лица. 

- Проверка на дейността по регистриране и разглеждане на искания за достъп до 

обществена информация в МФ през 2021 г. 

- Проверки на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ), подадени в МФ от лица по § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на 

закона и от лица, заемащи висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1 от 

ЗПКОНПИ, назначени или определени от министъра на финансите. При извършените 16 

броя проверки на декларациите за несъвместимост са проверени общо 62 броя 

декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. 

- 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, подадени в МФ и 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 2022 г. При извършените 13 броя проверки са проверени 580 броя 

декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ. 

При контрола по ЗПКОНПИ и проверките по Наредбата за организацията и реда 

за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 

проверки не са констатирани нарушения по чл. 173 и чл. 174 от Глава петнадесета 

„Административнонаказателни разпоредби“ на ЗПКОНПИ. 

Със заповеди по конкретни поводи са възложени и извършени следните проверки: 

- Проверка в Центъра за административно обслужване в МФ за спазване на 

изискванията на чл. 10, ал. 5 от Наредбата за административното обслужване с оглед 

осигуряване на непрекъснат режим на работа в центровете за административно 
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обслужване в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по 

бюджета на МФ. 

- Проверка в ИА ОСЕС и в дирекция „Национален фонд“ в МФ на дейностите по 

проект за подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020. Резултатите от проверката са обективирани в доклад, в 

който е дадена препоръка за предприемане на действия от страна на дирекция 

„Национален фонд“. 

През 2022 г. в Инспектората са постъпили 9 сигнала, като до края на годината са 

приключили дейностите по 8 от тях. 

Извършена е проверка по сигнал, съдържащ твърдения за незаконни или 

неправилни действия или бездействия от страна на служители от АОП. За резултатите е 

изготвен доклад, в който са обективирани констатираните факти и обстоятелства, дадена 

е препоръка за подобряване организацията на работа и предприемане на действия по 

компетентност. След одобрение, копие от доклада е изпратено за изпълнение на 

ръководителя на проверяваната структура. В Инспектората на МФ е получена 

информация за предприетите действия по нейното изпълнение. В законоустановения 

срок е изпратено писмо до подателя на сигнала, с което е уведомен за взетото решение. 

По останалите сигнали са изготвени докладни записки до министъра на 

финансите и на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

сигналите са препратени на компетентния орган, за което са уведомени и подателите. 

В докладите от извършените през 2022 г. проверки от Инспектората на МФ са 

дадени общо 10 препоръки за подобряване организацията на работа. Копия от 

одобрените от министъра на финансите доклади са изпратени на ръководителите на 

проверяваните структури за изпълнение на дадените препоръки. Информация за 

предприетите действия по изпълнението им е предоставяна своевременно в 

Инспектората на МФ. 

През 2022 г. са изпълнявани и други задачи и дейности, като например: 

- Изготвен е Стратегически план за дейността на Инспектората на МФ за периода 

2023 г. – 2026 г. 

- Изготвени са Годишни планове за дейността на Инспектората за периода  

1 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г. и за периода 1 януари 2023 г. – 31 декември 2023 г. 

- Изготвен е Антикорупционен план на МФ за 2022 г. Планът е публикуван в 

рубрика „Антикорупция“ на интернет страницата на министерството. 

- Администрирани са процесите и дейностите в МФ във връзка с докладването от 

страна на директорите на дирекции в МФ на заместник-министъра на финансите, 

отговорен за координацията на антикорупционните мерки в МФ относно изпълнението 

на антикорупционните мерки от плана. 

- Директорите на дирекции в МФ и ръководителите на административни 

структури, чийто ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета 

на министерството са информирани за извършените анализи от КПКОНПИ на отчетите 

за изпълнение на антикорупционните планове за 2020 г. и на антикорупционните планове 

за 2021 г., в т.ч. по отношение на констатациите, изводите и предложенията, изведени в 

резултат на тези анализи. 

- Изготвен е Отчетен доклад за дейността на Инспектората на МФ по чл. 46 от 

Закона за администрацията за 2021 година. 

- Изготвен е Годишен отчет за изпълнението на Антикорупционния план на МФ 

за 2021 г., който е публикуван в рубрика „Антикорупция“ на интернет страницата на 

министерството; 

- В изпълнение на Стратегията за управление на риска в МФ е изготвен Риск-

регистър на Инспектората на МФ за 2022 г. 
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- Съобразно Методиката за оценка на риска на информационните активи в 

Министерството на финансите е извършен преглед и актуализация на информационните 

активи на Инспектората, с цел оценка на риска за всеки един от тях. 

- Служители от Инспектората участваха като представители на министерството в 

среща с оценяващия екип на Групата държави срещу корупцията (GRECO) от Петия кръг 

на оценка на тема „Превенция на корупцията в централните правителства (висши 

служители в изпълнителната власт) и правоохранителните органи“. 

- Във връзка с приети решения от Националния съвет по антикорупционни 

политики на заседание, проведено на 30.06.2022 г., до Секретариата на Съвета са 

изпратени предложения за актуализиране на Националната стратегия за превенция и 

противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. и за изменения и 

допълнения на мерките, включени в Пътната карта за нейното изпълнение. 

- Осъществявани са дейности, свързани с Информационната система за 

координация и комуникация между антикорупционните структури. 

- Служители от Инспектората са участвали в обучения, организирани от 

Института по публична администрация. 


