Информация за административните проверки, административните наказания и
образуваните съдебни процедури на
Инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията за 2011 г.
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В периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. административните инспекторати по чл. 46
от Закона за администрацията, са извършили общо 1407 проверки в звена от
съответната административна структура и във второстепенни разпоредители с бюджети
кредити към съответния министър, от които:
- комплексни – 87 бр., представляващи 6 % от общия брой проверки;
- тематични – 328 бр., представляващи 23 % от общия брой проверки;
- последващи – 310 бр., представляващи 22 % от общия брой проверки;
- по сигнал – 648 бр., представляващи 46 % от общия брой проверки;
- съвместни – 34 бр., представляващи 3 % от общия брой проверки.
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При прегледа на представената в Главния инспекторат информация за
извършените извънпланови проверки се установи, че:
➢ 371 бр. проверки по сигнали за срещу незаконни действия или
бездействия на служители от администрацията, като с най-голям брой са
извършените в МЗХ;
➢ 248 бр. проверки за установяване на корупционни прояви и неефективна
работа на администрацията;
➢ 20 бр. проверки по сигнали за установяване на конфликт на интереси;
➢ 7 бр. проверки за установяване на КИ по разпореждане на органа по
назначаването.
От представената информация е видно, че дела на извършените проверки от
инспекторатите през 2011 г. по получени сигнали за срещу незаконни действия или
бездействия на служители от администрацията е 26,4 % от общия брой проверки, а
най-малко са проверките по сигнали за установяване на КИ по разпореждане на органа
по назначаването – 0,5 %.
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Резултати от извършените проверки:
1. В резултат от извършените проверки през 2011 г. инспекторатите са направили
160 предложения за образуване на дисциплинарни производства, в резултат на които
органите по назначаване са разпоредили образуването на 110 бр.
Необразуваните производства са 44 бр., като основна причина за това е:решение
на работодателя/органа по назначаването, че не са налице достатъчно основания за
търсене на дисциплинарна отговорност, в това число и неналичие на виновно
поведение, изтекли преклузивни срокове за налагане на дисциплинарна санкция,
закриване на длъжността и освобождаването от заеманата длъжност, напускането на
служителя и др.
2. В хода на проверките 42,8 % от Инспекторатите са изготвяли функционален
анализ за съответствието на дейността на структурата/звеното. Част от тях са: МФ,
МЗХ, МЗ, МОМН, МТИТС, МИЕТ и др.
3. По ЗПУКИ:
- след 01.04.2011 г. Инспекторатите са препратили по компетентност 12 бр.
сигнали до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
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- през 2011 г. са установени 3 бр. случаи на конфликт на интереси при извършени
проверки по повод постъпили сигнали, от които 2 бр. установени от инспектората на
МОСВ и 1 бр. от инспектората на ДАМТН, като и трите са установени с влязъл в сила
акт от органа по назначаването;
- не са освобождавани служители поради установените случаи на конфликт на
интереси, тъй като не се касае за служители на съответната администрация;
- във всички структури на органите на изпълнителната власт органът по
назначаването е създал регистър по чл. 18 от ЗПУКИ за декларациите по чл. 12 от
закона и е определил длъжностно лице, което да го поддържа;
- при проверката на Инспектората в МЗХ в един случай е установено служител
на експертна длъжност да е подал декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПРКИ за наличие на
частен интерес;
- няма образувани административни производства по реда на Глава Девет от
ЗПУКИ;
4. В резултат на извършените проверки от Инспекторатите 72 бр. преписки са
изпратени на органите на Прокуратурата. От тях 63 бр. са на Инспектората на
Министерство на здравеопазването, 4 бр. на Инспектората на МИЕТ, 3 бр. на
Инспектората на МРРБ и 2 бр. на Инспектората на Министерство на правосъдието.
5. 17 бр. Инспекторати при проверките са изготвили предложение за
разработване на нови или за изменение на вътрешни актове, регламентиращи дейността
на съответната администрация.
6. За наличие на данни за престъпления 20 бр. сигнали са изпратени на
прокуратурата. Констатираните случаи са в инспектората на: МЗХ, МО, МОМН, МТ
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7. През 2011 г. в 8 бр. инспекторати са проведени обучения на инспекторите във
връзка с функциите им. Това са: МВР, МТСП, МЗ, МОНМ, ДАМТН, ДАА, ДАБ и НСИ.
Общият брой на проведените обучения е 18 бр.
8. Всички Инспекторати по чл. 46 от ЗА са разработили Вътрешни правила в
съответствие с т. 3 на Заповед № Р-180/29.09.2010 г. на министър-председателя, с която
е утвърдена Методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на
администрацията.
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Най-често срещаните нарушения, установени от инспекторатите в хода на
извършените проверки, инициирани по подадени сигнали или планови проверки са
следните:
➢
Нарушения, свързани с провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки;
➢
Нарушения свързани с неспазване на правилниците за организацията на
документооборота, както и на други вътрешноведомствени документи/
разпоредби;
➢
Незаконни/неправомерни действия или бездействия на служители;
➢
Непредоставяне на качествени административни услуги на гражданите,
неспазване на срокове или отказ за извършване на услуги.
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➢ липса на координация и обратна връзка между отделните звена в
администрацията (отдели, направления и сектори), като по този начин са създадени
условия за неправилно прилагане на законодателството; (МОСВ)
➢ допуснати нарушения на служебните задължения, неподаване на декларации
по ЗПУКИ, неосъществен административен контрол от главния директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и допускане до участие в
специализирано обучение на заместник – главния директор, неследващо се от
функционалните му задължения; (МТИТС)
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