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ДО
Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2013 Г. – 31.12.2013 Г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В съответствие с разпоредбите на чл. 62, ал. 5 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация (приет с ПМС № 229 от 2009 г., обн.,
ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2014 г.) и чл. 10, ал. 1 от
Методическите указания във връзка с функциите и процедурите за работа на
инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи
(утвърдени със заповед № Р-93 от 13.12.2006 г. на министър-председателя), представям
на Вашето внимание Годишен доклад за дейността на Главен инспекторат за 2013 г.
Съгласно утвърдения Годишен план за дейността на Главния инспекторат през
2013 г., пред звеното са поставени следните цели:
1. Независима и обективна оценка на ефективността на дейността на заложените
в годишния план структури в администрацията на Министерския съвет и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на МС;
2. Подобряване дейността на администрацията по провеждане на държавната
антикорупционна политика;
3. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на
администрацията;
4. Координиране и подпомагане на дейността на инспекторатите по чл. 46 от
Закона за администрацията;
5. Повишаване на професионалната квалификация, включително и поддържане
на оптимален брой на инспекторите за извършване на контролна дейност.
За реализирането на посочените по-горе цели бяха заложени конкретни задачи,
съответстващи на Програмата за стратегическите цели и приоритети на Министерския
съвет за периода 2009 – 2013 г. и на други стратегически документи.

!

J1
Годишен доклад за дейността на Главния инспекторат за 2013 г.

!
!
!
!

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
(ПЛАНОВИ И ИЗВЪНПЛАНОВИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОВЕРКИ)

І. ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

В изпълнение на функциите по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията и в
съответствие с утвърдения Годишен план за 2013 г., през отчетния период бяха
извършени общо 10 планови проверки в администрацията на Министерския съвет, във
второстепенните разпоредители по бюджета на Министерския съвет и в Инспекторати
към министри, както следва:

!

!

1. Административни звена от администрацията на Министерския съвет
• със заповед № Р-50 от 22.02.2013 г., изм. със заповед № Р-95 от 23.04.2013
г. на министър-председателя е възложено извършването на административна
проверка в Секретариата на Съвета по сигурността към МС. За резултатите от
проверката е изготвен доклад;
• със заповед № Р-51 от 22.02.2013 г., изм. със заповед № Р-96 от 23.04.2013
г. на министър-председателя е възложено извършването на административна
проверка в Секретариата на Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките към МС. За резултатите от проверката е
изготвен доклад;
• със заповед № Р-53 от 22.02.2013 г., изм. със заповед № Р-97 от 23.04.2013
г. на министър-председателя е възложено извършването на административна
проверка в Секретариата на Националния съвет по етнически и интеграционни
въпроси. За резултатите от проверката е изготвен доклад;
• със заповед № Р-54 от 22.02.2013 г., изм. със заповед № Р-102 от 23.04.2013
г. на министър-председателя е възложено извършването на административна
проверка в дирекция „Програмиране на средствата от ЕС”. За резултатите от
проверката е изготвен доклад;
• със заповед № Р-206 от 14.10.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на административна проверка в Стопанство „Евксиноград” и обект
„Шабла”. За резултатите от проверката е изготвен доклад;
2. Второстепенни разпоредители с бюджет
• със заповед № Р-43 от 22.02.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на административна проверка в Болница „Лозенец”. За резултатите
от проверката е изготвен доклад;
• със заповед № Р-44 от 22.02.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на административна проверка в Националната комисия за борба с
трафика на хората. Предстои изготвяне на доклад за резултатите от проверката;
• със заповед № Р-45 от 22.02.2013 г., изм. със заповед № Р-99 от 23.04.2013
г. на министър-председателя е възложено извършването на административна
проверка в Държавната агенция за българите в чужбина. За резултатите от
проверката е изготвен доклад;
J2
Годишен доклад за дейността на Главния инспекторат за 2013 г.

!

• със заповед № Р-48 от 22.02.2013 г., изм. със заповед № Р-94 от 23.04.2013
г. на министър-председателя е възложено извършването на административна
проверка в Почивна база „Слънчев бряг”. За резултатите от проверката е изготвен
доклад.

3. Инспекторати по чл. 46 от Закона за администрацията
Със заповед № Р-46 от 22.02.2013 г., изм. със заповед № Р-93 от 23.04.2013 г. на
министър-председателя е възложено извършването на специализирана проверка в
Инспектората към министъра на финансите. За резултатите от проверката е изготвен
доклад.

!
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ІІ. ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

!
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В периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. в изпълнение на заповеди на министърпредседателя инспектори от Главния инспекторат извършиха 20 извънпланови
проверки, както следва:

!

1. Проверки по сигнали по АПК
• със заповед № Р-81 от 04.04.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на извънпланова проверка по повод постъпил сигнал за допуснати
нарушения в работата на Инспектората по Закона за администрацията към
министъра на правосъдието. Докладът от проверката е изпратен на министъра на
правосъдието за изпълнение на препоръките;
• със заповед № Р-82 от 04.04.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на извънпланова проверка по повод постъпил сигнал на Управляващия
орган на Оперативна програма „Административен капацитет” за допуснати пропуски
в работата на Института по публична администрация (ИПА) при изпълнението на
проект, финансиран от ОПАК. Докладът е изпратен на министъра на финансите, на
изпълнителния директор на ИПА (за изпълнение на препоръките) и на ръководителя
на УО на ОПАК;
• със заповед № Р-87 от 11.04.2013 г., изм. със заповед № Р-117 от 16.05.2013
г. на министър-председателя е възложено извършването на проверка в
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„Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Докладът за резултатите от
проверката е изпратен на директора на дружеството за изпълнение на препоръките и
на АДФИ;
• със заповед № Р-112 от 07.05.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на извънпланова проверка по повод постъпил сигнал за допуснати
нарушения в работата на Националния статистически институт. Докладът за
резултатите от проверката е изпратен на председателя на института за изпълнение на
препоръките и на изпълнителния директор на АДФИ;
• със заповед № Р-128 от 05.06.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на извънпланова проверка в Авиоотряд 28. Докладът за резултатите
от проверката е изпратен на прокуратурата;
• със заповед № В-60 от 25.06.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на извънпланова проверка в дирекция „Правителствен протокол“.
За резултатите от проверката е изготвен доклад;
• със заповед № Р-133 от 01.07.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на извънпланова проверка в Областна администрация на област
София. За резултатите от проверката е изготвен доклад;
• със заповед № В-64 от 09.07.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на извънпланова специализирана проверка за изпълнение на
нормативните актове, регламентиращи условията и реда за възникване,
изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на
служителите от АМС през периода от 01.08.2009 г. до 01.06.2013 г. За резултатите
от проверката е изготвен доклад, представен на министър-председателя;
• със заповед № Р-144 от 23.07.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на извънпланова проверка по сигнал за допуснати пропуски при
оценка дейността на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната. За
резултатите от проверката е изготвен доклад;
• със заповед № Р-147 от 30.07.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на проверка на договор № МС-133-1 от 4.12.2012 г., сключен между
администрацията на МС и „Мобилтел“ ЕАД за предо ставяне на
далекосъобщителни услуги и специализирани доставки и услуги, в частта
ползватели на сим карта и/или телефонен апарат. За резултатите от проверката е
изготвен доклад;
• със заповед № Р-170 от 03.09.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на проверка по сигнал за допуснати нарушения на служебните
задължения на служители от Областната администрация на област Пловдив. За
резултатите от проверката е изготвен доклад;
• със заповед № Р-172 от 04.09.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на административна проверка в Областна администрация на
Софийска област. За резултатите от проверката е изготвен доклад;
• със заповед № Р-212 от 21.10.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на проверка по сигнал за допуснати нарушения в работата на
Държавна агенция за бежанците при МС. Докладът е изпратен в Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
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• със заповед № Р-213 от 21.10.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на проверка по сигнал за допуснати нарушения в работата на
Държавна комисия по стоковите борси и тържища при МС. Докладът е изпратен
на председателя на комисията и министъра на икономиката и енергетиката;
• със заповед № Р-243 от 21.11.2013 г., изм. със заповед № Р-246 от 25.11.2013
г. на министър-председателя е възложено извършването на специализирана проверка
в Областната администрация на област Русе. За резултатите от проверката е
изготвен доклад, който е изпратен на областния управител;
• със заповед № Р-251 от 03.12.2013 г. на министър-председателя е възложена
проверка по постъпил сигнал за допуснати нарушения в дейността на Български
институт по метрология. За резултатите от проверката е изготвен доклад;
• проверка по повод постъпил сигнал от бивш служител на Областната
администрация на област Пазарджик за допуснати пропуски в дейността на
структурата. За резултатите от проверката е изготвен доклад;
• със заповед № Р-261 от 19.12.2013 г. на министър-председателя е възложено
извършването на проверка по отношение действията на инспектори от
Инспектората към министъра на здравеопазването. За резултатите от проверката
е изготвен доклад.

2. Последващи проверки
В съответствие с чл. 46, ал. 4, т. 1 от Закона за администрацията Главният
инспекторат извършва последващи проверки на структури, дейности и процеси в
администрацията, в т.ч. и на второстепенните разпоредители с бюджет.
На посоченото основание със заповед № Р-136 от 12.07.2013 г. на министърпредседателя на инспектори от Главен инспекторат се възложи извършването на
извънпланова последваща проверка за изпълнение на препоръките от доклади за
извършени проверки в периода 2011 – 2013 г. в Института по публична
администрация, второстепенен разпоредител с бюджет към МС. Констатирано е, че
административният капацитет на института не позволява изпълнението в пълен обем на
функциите и задачите, възложени му с действащата правна рамка, както и че ИПА не е
планирал и изпълнявал дейността си по начин, който води до постигане на висок
обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.
За резултатите от проверката е изготвен доклад, утвърден от министърпредседателя.
3. Контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси (ЗПУКИ)
Съгласно чл. 62, ал. 2, т. 3 от УПМСНА Главният инспекторат осъществява
контрол по изпълнение на изискванията на ЗПУКИ от лицата, заемащи публична
длъжност, чийто орган по избор/по назначаването е Министерският съвет, съответно
министър-председателят.
За целта, със заповед № Р-138 от 16.07.2013 г. на министър-председателя на
Главния инспекторат е възложено извършването на проверка на подадените в срок по
чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от ЗПУКИ декларации от заместник-министрите, областните
управители и заместник областните управители, в качеството им на лица, заемащи
публична длъжност. Обект на контрол по посочената заповед са лицата, заемащи
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публична длъжност, назначени след 01.06.2013 г. до 19.08.2013 г. (срокът на доклад,
съгласно възлагателната заповед).
За резултатите от проверката е изготвен доклад, като информацията за 67 лица,
допуснали нарушения на конкретни норми на ЗПУКИ (чл. 13, ал. 1 и 2, чл. 14, ал. 1 и
чл. 16) е изпратена на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси за налагане на административни наказания по глава ІХ от закона.

!

!
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В периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. в Главния инспекторат не са постъпвали
сигнали за конфликт на интереси срещу лица, заемащи публична длъжност от
администрацията на Министерския съвет.
След 01.01.2011 г. сигналите за конфликт на интереси се разглеждат от
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ).
В периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. на основание чл. 25, ал. 2, т. 2 от
ЗПУКИ в Главния инспекторат са постъпили пет искания от КПУКИ за предоставяне
на информация за лица, заемащо публична длъжност, назначени от министърпредседателя, съответно: Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката и
енергетиката; Ангел Семерджиев – председател на Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР); Андон Роков, Анжела Райкова, Евгения Харитонова,
Костадин Банчев, Милена Миланова и Цветанка Андреев – всички членове на ДКЕВР;
Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните; Дончо Симеонов –
областен управител на област Бургас.
По сигнал на Главния инспекторат през 2013 г. в КПУКИ е образувано едно
производство за установяване на конфликт на интереси срещу лице, заемащо
публична длъжност – Христо Петров, управител на Фонд „Научни изследвания” към
Министерството на образованието и науката.
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4. Проверки, разпоредени от министри
През 2013 г. инспектори от Главния инспекторат извършиха 11 извънпланови
проверки, възложени със заповед на министъра на икономиката и енергетиката,
министъра на младежта и спорта и министъра на регионалното развитие, както следва:
• със заповед № РД-16-25 от 11.01.2013 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма е възложено извършването на проверка в „АЕЦ Козлодуй”
ЕАД. Докладът за резултатите от проверката е изпратен на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, БЕХ и АДФИ;
• със заповед № РД-16-410 от 12.03.2013 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма е възложено извършването на проверка в ТЕЦ „Марица
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Изток 2” ЕАД. Докладът за резултатите от проверката е изпратен на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, БЕХ и изпълнителния директор на
дружеството;
• със заповед № РД-583 от 15.04.2013 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма е възложено извършването на проверка в „Мини Марица
Изток” ЕАД. Докладът за резултатите от проверката е изпратен на изпълнителния
директор за изпълнение на препоръките и прокуратурата.
• със заповед № РД-09-357 от 01.07.2013 г. на министъра на младежта и спорта
в Антидопингов център, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на младежта и спората. За резултатите от проверката е изготвен
доклад, който е изпратен на министъра на младежта и спорта, АДФИ, прокуратура и
на управителя на центъра
• със заповед № РД-02-14-995 от 17.10.2013 г. на министъра на регионалното
развитие е възложено извършването на проверка във „В и К“ ЕООД, гр. Сливен.
Докладът за резултатите от проверката е изпратен на министъра на регионалното
развитие, на управителя на дружеството за изпълнение на препоръките, на АДФИ и
на Софийска градска прокуратура;
• със заповед № РД-02-14-875 от 12.09.2013 г. на министъра на регионалното
развитие е възложено извършването на проверка във „В и К“ ЕООД, гр. Добрич.
Докладът за резултатите от проверката е изпратен на министъра на регионалното
развитие, на управителя на дружеството за изпълнение на препоръките, на АДФИ и
на Софийска градска прокуратура;
• със заповед № РД-02-14-946 от 02.10.2013 г. на министъра на регионалното
развитие е възложено извършването на проверка на дейността на Агенция „Пътна
инфраструктура“. Докладът за резултатите от проверката е изпратен на министъра
на регионалното развитие, на изпълнителния директор на агенцията за изпълнение
на препоръките и на АДФИ;
• със заповед № РД-16-974 от 18.10.2013 г. на министъра на икономиката и
енергетиката е възложено извършването на проверка в „Национална електрическа
компания” ЕАД. Докладът за резултатите от проверката е изпратен на министъра на
икономиката и енергетиката, БЕХ, изпълнителния директор на дружеството и на
АДФИ;
• със заповед № РД-16-976 от 18.10.2013 г. на министъра на икономиката и
енергетиката е възложено извършването на проверка в „Български енергиен
холдинг” ЕАД. Докладът за резултатите от проверката е изпратен на министъра на
икономиката и енергетиката, изпълнителния директор на дружеството и на АДФИ;
• със заповед № РД-16-1393 от 11.10.2013 г. на министъра на икономиката и
енергетиката е възложено извършването на проверка в „Булгаргаз“ ЕАД. Предстои
изготвянето на доклад;
• със заповед № РД-16-1394 от 11.10.2013 г. на министъра на икономиката и
енергетиката е възложено извършването на проверка в „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Предстои изготвянето на доклад.

І І І . К О О РД И Н А Ц И Я И П ОД П О М А ГА Н Е Д Е Й Н О С Т ТА Н А
ИНСПЕКТОРАТИТЕ

!
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Съгласно чл. 46а, ал. 2, т. 1 от Закона за администрацията Главният инспекторат
координира и подпомага дейността на Инспекторатите.
През отчетния период Главният инспекторат координира и подпомага дейността
на административните инспекторати, чрез оказване на методическа помощ както по
конкретни казуси, свързани с прилагането на ЗПУКИ, така и при разработването на
вътрешните актове за дейността им.
В изпълнение на чл. 12, ал. 2 от Методическите указания във връзка с функциите
и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със
специализираните контролни органи, в периода 14 – 15 ноември 2013 г. в к.к. Боровец
се проведе Национална среща на Инспекторатите по ЗА.
Мероприятието е предвидено и като мярка 2, раздел І „Въвеждане на единен
подход за всеобхватно и унифицирано планиране и отчитане на дейността н областта на
антикорупционната политика” от Плана за действие (октомври – декември 2013 г.) към
Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност.
По време на срещата е обсъдена необходимостта от актуализиране на
действащите Методическите указания във връзка с функциите и процедурите за
работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните
контролни органи.
Основният мотив за промяната е създаването на два нови субекта, чийто
функции са свързани с превенцията и противодействието на корупцията в
администрацията – Центъра за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност (ЦППКОП) и КПУКИ, с които Инспекторатите си
взаимодействат.
Обсъдена е и практиката на Инспекторатите по прилагането на Методиката за
оценка на корупционен риск, както и възникналите в хода на проверки проблемите при
определяне степента на корупционния риск.
С цел ефективното извършване на проверките и обективното определяне
степента на корупционен риск в проверяваните административни звена, със заповед на
министър-председателя № Р-250 от 28.11.2013 г. е създадена междуведомствена работна
група, включваща служители от инспекторатите и от ЦППКОП, която в срок до
24.02.2014 г. да разработи проект за изменение и допълнение на Методическите
указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и
взаимодействието им със специализираните контролни органи и проект за изменение и
допълнение на Методиката за оценка на корупционния риск.
ІІІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

!

1. Препратени сигнали по АПК на компетентен орган
През отчетния период в Главния инспекторат постъпиха 120 бр. сигнали и
предложения по реда на АПК. В срока по чл. 112 от АПК 55 бр. от тях, ведно с
приложените писмени документи са препратени на компетентните органи.

!

2. Участие на инспектори в срещите с представители на Европейската
комисия (в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)
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В изпълнение на мерките от Графика за неотложните мерки и действия на
правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за
напредък в областта на съдебната система, борбата с корупцията и организираната
престъпност, през 2013 г. Главният инспекторат представи информация за Европейската
комисия (ЕК) чрез Министерството на правосъдието.
Инспектори от звеното взеха участие в проведената през ноември 2013 г. среща с
проверяващите експерти от ЕК, на която е отчетено прилагането на Интегрираната
стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност и изпълнението на дейностите, включени в Плановете за действие за
периода юли 2011 – юли 2012 г. и за периода август – декември 2012 г.
Обсъдена е ролята на Инспекторатите по ЗА при провеждането на държавната
антикорупционна политика.

!

3. Подпомага дейността на Комисията за превенция и противодействие на
корупцията към МС (КППК)
През отчетния период, инспектори от Главния инспекторат подпомагаха
дейността на КППК. В изпълнение на възложените от комисията задачи, инспектори от
звеното изготвиха:
• Доклад за дейността на КППК за 2012 г. и Отчета за изпълнение на дейността
в областта на противодействие на корупцията на централните и териториални органи
на изпълнителната власт за периода август – декември 2012 г. (приети на заседание
на комисията от 11.09.2013 г.);
• Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията, за периода
октомври – декември 2013 г. (приет на неприсъствено заседание на КППК от
декември 2013 г.).
В рамките на своите правомощия Главният инспекторат поддържа в актуалност
интернет страницата на КППК, като периодично оповестява информация за:
проведените заседания и взетите решения; настъпили промени в законовите и
подзаконовите актове в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
дейността на Инспекторатите и др.
Като част от организационно-техническото осигуряване на дейността на КППК
на Главния инспекторат е възложено и администрирането на Информационната
антикорупционна система на комисията, чрез която гражданите и бизнеса могат да
подават (on-line) сигнали за корупционни прояви на служители от държавната
администрация. Системата е въведена експериментално в рамките на проект по
Програма ФАР Вg2004/016-711.10.04 „ Укрепване на капацитета на КППК, с оглед
подобряване на борбата с корупцията в държавната администрация и съдебната власт”,
с бенефециент АМС. Към системата, освен КППК, са включени Комисията за борба с
корупцията и конфликт на интереси към Народното събрание, Комисията за борба с
корупцията към ВСС, Инспекторатите по Закона за администрацията, областните
съвети за борба с корупцията и др.
В периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. чрез Информационната антикорупционна
система на КППК са постъпили 31 бр. сигнали, от които 25 бр. са препратени по
компетентност и 6 бр. са приключени

!

4. Проекти, изпълнявани от Главен инспекторат
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През 2013 г. по инициатива на Главния инспекторат, администрацията на
Министерския съвет като конкретен бенефициент предложи и бяха подписани договори
с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по две проектни идеи, съответно:
• „Подобряване на
съществуващите законодателство, структури и
механизми за осигуряване на контрол върху управлението и дейността на
администрацията на базата на независима оценка на въздействието на
Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност”.
В Доклада на Европейската комисия (ЕК) по Механизма за сътрудничество и
проверка от 18 юли 2012 г. е препоръчано българското правителство да изготви
независима оценка на изпълнението на Интегрираната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност. Изготвянето на
оценката е предвидено и в Графика на неотложните мерки и действия на
правителството и органите на съдебната власт в областта на съдебната реформа,
борбата с корупцията и организираната престъпност, мярка № 71.
Изпълнението на препоръката на ЕК се осъществява чрез реализирането
на проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми
за осигуряване на контрол върху управлението и дейността на администрацията на
базата на
независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”,
финансиран от ОА „Административен капацитет” с бенефициент АМС – Главен
инспекторат.
Целта на проекта е да бъдат анализирани и при необходимост предложени мерки
за подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за
осигуряване на контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна
точка на борбата с корупцията.
Очакваните резултати от реализирането на проекта са: изготвен анализ на опита
на страните-членки на ЕС във връзка с разработването и изпълнението на
стратегически документи за противодействие на корупцията и организираната
престъпност; изготвен анализ на изпълнението на мерките/дейностите, включени в
плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност; изготвена независима оценка на
въздействието на Интегрираната стратегия; създадена единна система за оповестяване
на резултатите от работата на различните звена за контрол в държавната
администрация; изготвен анализ на ефективността на механизма за проверки на
декларациите на имуществото и на евентуален конфликт на интереси на държавните
служители и на лицата, заемащи висши държавни длъжности; разработен и внедрен
механизъм за обработка и докладване на нередности на подадени декларации от
служителите в държавната администрация за имотно състояние и конфликт на
интереси; разработени проекти на нормативни документи и/или проекти за изменения и
допълнения на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието, с цел
подобряване на съществуващите механизми за осигуряване на външен и вътрешен
контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на
борбата с корупцията.
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Проектът е на етап възлагане на основните дейности чрез процедури реда на
Закона за обществените поръчки (ЗОП). Крайният срок за реализирането му е
септември 2014 г.
• „Развиване на умения и компетентности у служителите в
администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви
при предоставянето на административни услуги и функционирането на
регулаторните режими” .
Основна цел на проекта е да бъде засилен административния контрол при
предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните
режими.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: разработена Програма за
специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики и контролен
тест за верифициране на придобитите умения; разработени и отпечатани учебни
материали и сертификати; Обучени 1200 служители от централната и териториалната
администрация по Програмата за специализирано сертифицирано обучение по
антикорупционни практики; Изготвен и отпечатан Справочник за функциите на
контролните органи в областта на противодействие на корупцията в държавната
администрация – 2 000 бр.; Разработен и представен на електронен носител (CD)
Наръчник за идентифициране на корупционни практики в администрацията – 2 000 бр.
Специфичните цели на проекта ще бъдат насочени към повишаване на
административния капацитет на служителите в Главния инспекторат, инспекторатите
по чл. 46 от Закона за администрацията (ЗА) и служителите, упражняващи
административен контрол върху дейността на администрацията, както и към засилване
ролята и ефективността на звената по управление на човешките ресурси чрез
въвеждане на механизъм за обработка и докладване на нередности на подадени
декларации от служителите в държавната администрация за имотно състояние и
конфликт на интереси.
С реализацията на проекта ще се укрепи капацитета на контролните звена в
администрацията за противодействие на корупционните явления при изпълнение на
държавната служба.
Поставените цели и очаквани резултати от изпълнението на проектното задание
са заложени в Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията
и организираната престъпност и Решение на МС № 154 от 17.03.2011 г. за одобряване
на График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на
съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната
реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода март – юли
2011 г.
Понастоящем проектът е на етап възлагане на основните дейности чрез
процедури по Закона за обществените поръчки.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
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През 2013 г. дейността на Главния инспекторат беше насочена към изпълнение
на задачите, включени в Годишния план и възложени от министър-председателя и от
главния секретар на Министерския съвет.
Инспекторите от звеното осъществяваха контрол за спазването на законите,
подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на
администрацията на Министерския съвет (АМС), както и за недопускате на незаконни
или неправилни действия/бездействия на служители от АМС.
През отчетния период, инспекторите от Главен инспекторат извършиха 10
планови проверки, 20 извънпланови проверки и 11 проверки, възложени със
заповед на министри при минимално използване на платения годишен отпуск и отпуск
за временна неработоспособност.
В заповедите за извършване на проверките са включвани всички 11 държавни
инспектори и ръководителя на Главния инспекторат. При осъществяване на
контролните функции, на инспекторите е оказвано пълно съдействие от служителите в
проверяваните структури.
За резултатите от проверките са изготвени доклади, съдържащи конкретни
изводи и мерки за подобряване дейността на проверяваните административни звена.
Същите са одобрени от министър-председателя, а копие от тях са изпратени на
ръководителите на съответните структури за изпълнение на препоръките.
В утвърдения Годишен план за дейността на Главен инспекторат за 2014 г. е
предвидено извършване на последващи проверки за изпълнение на препоръките от
докладите от 2013 г.
Инспекторите от Главен инспекторат взеха активно участие в работата на
комисии и работни групи за разработване на проекта на вътрешноведомствени актове.
В изпълнение на възложените функции, през 2013 г. Главният инспекторат
подпомогна организирането на дейността по провеждане на държавната
антикорупционна политика и изпълнението на решенията на Комисията по превенция и
противодействие на корупцията.
През отчетния период инспекторите от Главния инспекторат участваха в
специализирани обучения, организирани от Института по публична администрация, с
изключение на ръководителя на Главния инспекторат.
За посочения период инспектори от Главен инспекторат присъстваха на
заключителните срещи, организирани от екипите за управление на проектите,
реализирани от администрацията на Министерския съвет.
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