
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА ПО ЗАКОНА ЗА 
АДМИНИСТРАЦИЯТА  КЪМ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ 

НАДЗОР ЗА 2017 Г. 

 

I. Кратка информация за изпълнението на целите, заложени в 
Стратегическия и Годишния план на инспектората. 

 Дейността на държавния инспектор през 2017 г. е подчинена изцяло на целите и 
дейностите, заложени в Правилника на устройство и дейността на Комисията за 
финансов надзор (КФН) и нейната администрация, Правилата за работа на държавния 
инспектор в КФН, както и нормативните актове, уреждащи дейността на инспекторатите. 

 През 2017 г. държавният инспектор е имал следните цели: 

1. Превенция по отношение на нарушения при функционирането на 
администрацията и ограничаване на негативни явления в дейността на 
администрацията; 

2. Подобряване на работата на администрацията; 
3. Превенция и ограничаване на корупцията; 
4. Укрепване на доверието на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица 

към институцията; 
5. Повишаване на собствените професионални знания и умения; 
6. Разширяване на сътрудничеството и комуникацията с държавни структури на 

законодателната, изпълнителната и съдебната власт и с неправителствени 
организации. 

 За постигане на целите, дейността на държавния инспектор през 2017 г. е насочена 
към:  

1. Извършване на проверки по спазване на нормативната уредба при 
осъществяване на функциите в проверяваните структурни звена, с цел 
ограничаване на негативни явления и подобряване на дейността в 
администрацията  на КФН; 

2. Извършване на проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или 
неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на 
КФН. 

3. Извършване а проверки по спазване на законите, подзаконовите  и вътрешните 
актове за организация на работата в администрацията на КФН. 

4. Събиране и анализиране на информация и извършване на проверки по своя 
инициатива за установяване на нарушения и възможни прояви на корупция и 
неефективна работа на администрацията. 

5. Иницииране за предложения за промяна на нормативната уредба, по повод 
констатирани при проверката пропуски, слабости и грешки в дейността на 
администрацията на КФН.  

6. Докладване на резултатите от извършените проверки и даване на предложения 
за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. 



7. Мониторинг за спазване на препоръките и предложенията, направени при 
извършените проверки. 

8. Проучване и оценка на нуждите от обучение в областта на административния 
контрол, за постигане на по-високо качество и професионализъм на 
контролните функции. 
 

II. Извършени планови и извънпланови проверки – 5 бр. 
 

III. Планови проверки 
 

1. Проверки включени в одобрения годишен план 
 
2. Общ брой на извършените планови проверки – 4 бр., от които: 

 
2.1. За корупционен риск – 0 бр. В резултат на проверките органа на власт 

е одобрил степен на корупционен риск, като: 
 Нисък ……………бр.; 

 Среден …………..бр.; 

 Висок ……………бр.; 

2.2. За оценка ефективността на дейността – 0 бр. В резултат на проверките 
органа на власт е оценил дейността на проверяваните структури, като: 

 Добра ………………бр.; 

 Задоволителна ……..бр.; 

 Незадоволителна……бр.; 

Кратка информация за предложените мерки за повишаване 

на ефективността на дейността на проверяваните структури. 

2.3. За спазване на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените 

актове за организацията на работата от служителите на 

администрацията – 4 бр.; 

2.4. За подаване на декларации за имотно състояние по чл 29, ал. 2 от 

ЗДСЛ/чл. 107а, ал. 4 от КТ – 0 бр.; 

2.5. За спазване на Кодекса за поведение на служителите  от държавната 

администрация – 0 бр.; 

2.6. За контрол от ЗПУКИ – 0 бр.; 

2.7. Последващи проверки – 0 бр. 

3. Незавършени планови проверки – 0 бр. 

IV. Извънпланови проверки 

1. Общ брой на извършени извънпланови проверки – 1 бр. 

2. Проверки по сигнали по АПК – 0 бр.; 



2.1.  За незаконни или неправилни действия или бездействия на 

служители от администрацията – 0 бр.; 

2.2. За корупция и неефективна работа – 0 бр. 

3. Общ брой проверки, разпоредени от органа на власт със заповед или негова 

резолюция – 1 бр., от които: 

3.1.  По негова инициатива – 0 бр.; 

3.2.  По искане на заместник-председател, главен секретар – 1 бр. 

3.3.  По искане на прокуратурата или други органи на досъдебно 

производство – 0 бр. 

Извънплановата проверка е извършена по заповед на главния секретар, във 

връзка с постъпили оплаквания и сигнали от действия на служители 

от ведомството по повод изпълнение на служебните им задължения. 

V. Резултати от извършените проверки 

1. Дисциплинарни производства: 

1.1.Предложения за образуване – 0 бр.; 

1.2. Образувани дисциплинарни дела – 0 бр.; 

1.3. Необразувани дисциплинарни дела – 0 бр.; 

1.4. Наложени дисциплинарни наказания по вид и брой – о бр.; 

2. Контрол по ЗПУКИ: 

2.1. Установена несъвместимост, след извършени проверки  - 0 бр. 

Предложения до органа за прекратяване на правоотношението поради 

наличие на несъвместимост – 0 бр.; 

2.2. Освободени от длъжност лица, поради несъвместимост общ брой – 0, 

от които: 

 Лица по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 0 бр.; 

 Лица по чл. 3, т 25 от ЗПУКИ – 0 бр.; 

2.3. Изпратени в КУПКИ сигнали за конфликт на интереси, след 

извършени проверки – 0 бр. 

3. Изпратени сигнали до прокуратурата, след извършени проверки – 0 бр. 

VI. Други 

1. Постъпили сигнали по АПК общ брой – 0, от които:  

 Препратени по реда на чл. 112 от АПК – 0 бр.; 

 Приключили по реда на чл. 124, ал. 1 от АПК – 0 бр.; 

 Проверени от Инспектората по заповед/резолюция – 0 бр. 



2. Предложени от Инспектората промени в нормативни и 

вътрешноведомствени актове – 3 бр. 

3. Участие на Инспектората в съвместни проверки с други контролни 

структури (АДФИ, ДАНС, специализиран инспекторат) – 0 бр.; 

4. Специализирани обучения  

4.1.Служители, участвали в обучение – 0 бр. 

 

 

 


