
    

 

 

О  Т  Ч  Е  Т  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА КОМИСИЯТА ЗА 

ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2022 г. 

  

  

На основание чл. 46, ал. 8 от Закона за администрацията, чл. 20, ал. 2 от Наредбата 

за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина на 

осъществяване на дейността им  и взаимодействието със специализираните контролни 

органи, чл.41, ал. 7 от Правилника за устройство и дейността на Комисията за финансов 

надзор и на нейната администрация, представям информация за дейността на  

Инспектората към Комисията за финансов надзор (КФН) за периода                           

01.01.2022 г.- 31.12.2022 г. 

През посочения период Инспекторатът в съответствие с разпоредбите на 

Правилника за устройството и дейността на КФН и на нейната администрация и 

Вътрешните правила за дейността на инспектората в КФН, Наредбата за организацията 

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

интереси и в изпълнение на заповеди на Председателя на КФН осъществи планови и 

извънпланови проверки относно дейността на служителите от администрацията на КФН. 

I. Кратка информация за изпълнението на целите, заложени в 

Стратегическия и Годишния план на инспектората. 

 Дейността на Инспектората на КФН през 2022 г. беше подчинена изцяло на целите 

и дейностите, заложени в Правилника на устройство и дейността на Комисията за 

финансов надзор и нейната администрация, Вътрешните правила за дейността на 

инспектората в КФН, както и нормативните актове, уреждащи дейността на 

инспекторатите. 

  

 

 През 2022 г. Инспекторатът на КФН имаше следните цели: 

1. Подпомагане на дейността на КФН по гарантиране с юридически, 

административни и информационни средства стабилността и прозрачността 

на небанковата финансова система в Република България и защитата на 

интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. 



2. Постоянно усъвършенстване на дейността на Инспектората, отговарящо на 

предизвикателствата в инвестиционния, застрахователния и 

пенсионноосигурителния сектор, в защита на интересите на потребителите на 

небанкови финансови услуги. 

3. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функциониране на 

администрацията чрез независима и обективна оценка.  

4. Постигане на ефективен административен контрол върху дейността на 

администрацията чрез извършване на проверки, формулиране на 

предложения/мерки за подобряване на работата и отстраняване на 

констатираните слабости и нарушения; 

5. Укрепване на контрола в КФН чрез предоставяне на оценки; подходящи, 

точни и навременни препоръки за подобряване на неговата ефективност.  

6. Контрол за законосъобразно и правилно функциониране на структурите, чрез 

отстраняване на констатираните слабости и нарушения, въз основа 

изпълнение на предложени мерки и препоръки; 

7. Въвеждане на ефективни механизми по провеждане на държавната 

антикорупционна политика чрез вътрешен контрол и превенция на 

корупцията; 

8. Фокусиране на Инспектората към повишаване на клиентската 

удовлетвореност чрез своевременна проверка на постъпилите предложения и 

сигнали срещу административни звена и служители и ефективна реакция за 

отстраняване на констатираните нередности. 

9. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната 

квалификация на служителите в звеното, както и подобряване 

взаимодействието с други органи, организации и звена. 

10. Справяне с предизвикателствата, възникнали с въвеждането на 

противоепидемичните мерки в страната, довели до някои промени в режима 

на работа, като се полагат усилия това да не повлияе негативно върху обема и 

качеството на работа. 

 За постигане на целите, дейността на Инспектората на КФН през 2022 г. беше 

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. 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. 

4. Извършване на проверки за анализ на дейността на звената и за организация 

на работата в администрацията на КФН. 

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. 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 – 22 бр. 

 

III. Планови проверки 

 

1. Проверки включени в одобрения годишен план – 20 бр. 

 

2. Общ брой на извършените планови проверки – 19 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 – 1 бр. В резултат на проверките 

органа на власт е оценил дейността на проверяваните структури, като: 

 Добра ………1……бр.; 

 Задоволителна ……..бр.; 

 Незадоволителна……бр.; 

2.3.За спазване на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените 

актове за организацията на работата от служителите на 

администрацията – 2 бр.; 

2.4. За подаване на и проверка на декларации по ЗПКОНПИ -  15 бр.; 

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

администрация – 0 бр.; 

2.6. Последващи проверки – 1 бр. 

3. Незавършени планови проверки – 1 бр. 

 

IV. Извънпланови проверки 

1. Общ брой на извършени извънпланови проверки – 2 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 – 1 бр. 



3. Други извънпланови проверки – 1 бр., от които: 

3.1.  По инициатива на органа на власт – 1 бр.; 

3.2.  По искане на заместник-председател, главен секретар – 0 бр. 

3.3.  По искане на прокуратурата или други органи на досъдебно 

производство – 0 бр. 

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 – 0 бр.; 

2. Контрол по ЗПКОНПИ: 

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,  

2.3. Изпратени в КОНПИ 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 – 2 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 – 2. 

 


