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Настоящата публикация е резултат от дейността по проект на  Администрацията 
на Министерския съвет „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”. Тя е изработена от Обединение „Прозрачност без граници и партньори” въз 
основа на договор №МС-53/14.05.2014 г. за предоставяне на консултантски услуги за 
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административни услуги и функционирането на регулаторните режими. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Законовите механизми за извършване на независима и обективна оценка 
на дейността на държавната администрация и осъществяването на непрекъснат 
контрол върху нейното функциониране имат важно значение при проверката 
на сигнали за корупция, лошо управление и неефективна работа. Чрез тях не 
само се отстраняват нарушения при функционирането на администрацията, а 
се гарантира постигането на една по-голяма цел, изразена с превенцията на 
такива явления. Наред с другите способи за обезпечаване на законосъобразно и 
ефективно действаща администрация - добрата нормативна база, наличието на 
квалифицирани и мотивирани служители, доброто взаимодействие между 
отделните й звена - контролът допринася за подобряване на управлението, 
отстраняване и предотвратяване на констатираните слабости, с цел защитата 
на правата и законните интереси на гражданите. 

Контролните органи в областта на противодействието на корупцията в 
държавната администрация не са предвидени изрично в българското 
законодателство. Идентифицирането им се основава на разпоредбата на чл. 19 
от Закона за администрацията, който изброява органите на изпълнителната 
власт и ги разделя на централни и териториални.  

На централно ниво органите, чиято дейност е свързана с 
противодействието на корупцията, са инспекторатите. В съответствие с чл. 46, 
ал. 4, т. 2, 3 и 7 от Закона за администрацията те извършват оценка на 
корупционния риск и предлагат мерки за ограничаването му, събират и 
анализират информация и извършват проверки за установяване на 
нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията, 
осъществяват контрол и извършват проверки за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.  

За разлика от общата уредба на функциите на инспекторатите в 
централните органи на изпълнителната власт, на местно ниво няма единен 
модел, по който да се определят контролните органи за противодействие на 
корупцията. Възприети са различни практики, които могат да бъдат обобщени 
като подходи при осъществяването на административния контрол. 

Целта на този справочник е да повиши информираността на 
структурите на гражданското общество по темите, свързани с корупцията и 
възможностите за нейното предотвратяване и противодействие чрез активното 
им участие при задействането на механизмите за административен контрол. 
Граждани, представители на бизнеса и неправителствени организации трябва 
да разполагат с бърз достъп до необходимата им информация за контролните 
органи в областта на противодействието на корупцията и техните функции, 
както и с възможностите за подаване на сигнали за нередности и корупция. 
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Справочникът е структуриран в две части: обща и специална част. В 
общата част са изведени „пред скоби“ всички въпроси, по които има обща 
уредба. Това са дейността на инспекторатите в министерствата, правилата за 
подаване на сигнали, изясняване на случая и взетото решение.  

В специалната част са представени: 

1) Пълен каталог на съществуващите контролни органи, които имат 

отношение към противодействие на корупцията в различните 

администрации на централната изпълнителна власт – 

систематизирана е информация както относно функциите на 

инспекторатите в администрацията, така и относно други 

административни структури, осъществяващи специализиран контрол 

в отделни сектори. 

2) Специфичните особености на Главния инспекторат към Министерски 

съвет, инспекторатите в министерствата и други органи на 

централната изпълнителна власт, като се следва еднотипна структура, 

с цел по-лесно ориентиране на потребителите на справочника. 

3) Под формата на обобщени модели и добри практики са представени 

контролните органи в областта на противодействието на корупцията, 

предвидени на местно ниво. 
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ОБЩА ЧАСТ 

 

І. ИНСПЕКТОРАТИТЕ КАТО ЗВЕНА ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 
Инспекторатите са създадени като вътрешни структури за осъществяване 

на контрол върху администрацията въз основа на чл. 46 от Закона за 
администрацията. Те са на пряко подчинение на съответния министър и за 
дейността си се отчитат директно пред него. Целта е да се предотвратяват и 
отстраняват нарушения при функционирането на администрацията, като се 
направи независима и обективна оценка на работата. Обхватът на контрола 
включва структурата на ведомството, а доколкото не са предвидени специални 
правила, в обхвата на контролната дейност се отнасят и второстепенните 
разпоредители с бюджет към съответния министър. 

 
Чл. 46 от Закона за администрацията 
(1) В министерството се създава инспекторат на пряко подчинение на министъра за 
осъществяване на административен контрол. 
(2) Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на 
проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел: 
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на 
администрацията; 
2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията; 
3. подобряване работата на администрацията. 
 
Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, 

утвърдени от съответния орган на изпълнителната власт, както и въз основа на 
Методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на 
администрацията, която се предлага от Главния инспекторат и се утвърждава от 
министър-председателя. 

 
Методологията за анализ и оценка на ефективността на дейността на 
администрацията е публикувана на сайта на Комисията за превенция и 
противодействие на престъпността към Министерски съвет: 
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=15. 

 

Функциите на инспектората са в различни направления, като с особено 
важно значение е превантивната му дейност. В нея се обхваща извършването на 
оценка на корупционния риск и предлагане на мерки за неговото 
ограничаване. Това е определяне на вероятността от създаване/настъпване на 
условия, които могат да доведат до корупционни практики, разбирани като 
злоупотреба със служебно положение с цел лично облагодетелстване.  
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Функции на инспекторатите съгласно чл. 46 от Закона за 
администрацията) 
(4) Инспекторатът: 
1. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки 
на структури, дейности и процеси в администрацията; 
2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му; 
3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на 
нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;  
4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове 
за организацията на работата от служителите на администрацията; 
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани 
нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на 
служителите в държавната администрация; 
6. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или 
бездействия на служители от администрацията;  
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси;  
8. съставя актове за установяване на административни нарушения при 
констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато 
е предвидено в закон; 
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи 
данни за извършено престъпление;  
10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, 
регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията; 
11. осъществява други функции във връзка с административния контрол, 
произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната 
власт. 
 
Индикаторите за корупционен риск и методите за неговата оценка са 

определени в Методика за оценка на корупционния риск, утвърдена със заповед на 
министър-председателя. Те имат примерен и указателен характер, като по този 
начин съдействат за ефективната работа на контролните звена. 

 
 Методиката за оценка на корупционния риск е публикувана на сайта на 
Комисията за превенция и противодействие на престъпността към Министерски 
съвет: http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=15. 

 
С превантивно значение е и осъществяваният от инспектората контрол 

за спазване на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за 
организация на работа от служителите на администрацията, включително 
контролът по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. По този начин се цели недопускане на частен интерес от страна на 
лице, заемащо публична длъжност, който може да повлияе върху 
безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или 
задълженията му по служба. При наличие на данни за конфликт на интереси 
органът по избора или назначаването незабавно изпраща сигнал до Комисията 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, заедно със 
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заверени копия от документите, относими към сигнала. За министър-
председателя, заместник министър-председателите и министрите тази дейност 
се осъществява от постоянна комисия на Народното събрание. 

 
Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има 
частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното 
изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. 

Гражданите подават сигнал за конфликт на интереси директно до 
Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (за 
повече информация по реда за подаване на сигнал виж стр. 84).  

 
Проверките, които инспекторатите извършват за осъществяване на 

административен контрол, са насочени към пълно и точно изясняване на 
случаите и предлагане на мерки за тяхното разрешаване. Контролът се развива 
по линия на законосъобразното изпълнение на дейността на администрацията. 
Инспекторатът има право да събира и анализира информация и да извършва 
проверки както за установяване на нарушения и прояви на корупция, така и 
при неефективна работа на администрацията. В компетентността на 
инспектората е да извърши проверка на сигналите срещу незаконни и 
неправилни действия или бездействия на служители от администрацията, 
както и да извършва други функции във връзка с административния контрол, 
произтичащи от нормативни актове или възложени му от органа на 
изпълнителната власт. 

 
Инспекторатите извършват проверка на законосъобразността на действията на 
административните звена. 
Инспекторатите имат право да извършват проверки, да събират и да анализират 
информация както за установяване на нарушения и прояви на корупция, така и 
при неефективна работа на администрацията. 

 
Извършваните от инспектората проверки, според техния обхват, могат да 

бъдат комплексни и тематични, т.е. да се проверява цялостно дейността или да 
се обхващат отделни дейности, процеси или функции, осъществявани от 
административните звена. И двата вида проверки могат да бъдат планови или 
извънпланови, в зависимост от това дали са заложени в утвърден от органа 
годишен план за контролната дейност на съответния инспекторат или се 
извършват по разпореждане на органа. Инспекторатът има право да извършва 
и последващи проверки, които също могат да бъдат планови или 
извънпланови, като особеност е, че при тях се проверява изпълнението на 
направените препоръки при предходни проверки. 

 
Инспекторатът извършва 2 вида проверки: 
1) комплексни (проверки на цялостната дейност на административните звена) и 
2) тематични проверки (проверки на отделни дейности, процеси или функции на 
административните звена). 
Проверките могат да бъдат: 
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- планови (въз основа на утвърден годишен план); 
- извънпланови (въз основа на сигнали и данни за необходимост от тяхното 
извършване);  
- последващи (проследяват изпълнението на вече направени препоръки). 

 
При констатиране на нарушения на служебните задължения и на 

Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация 
инспекторатът може да предложи образуване на дисциплинарно производство. 
При констатирани нарушения от страна на служителите в администрацията, 
когато това е предвидено в закон, може да се състави акт за установяване на 
административно нарушение, като предпоставка за търсене на 
административнонаказателна отговорност. При установени данни за 
извършено престъпление инспекторатът сигнализира до органите на 
прокуратурата. Инспекторатът може да прави предложения за приемането на 
нови или изменение на действащи вътрешноведомствени актове, с които се 
урежда организацията на работата и дейността на администрацията. Това 
правомощие цели подобряване на ефективността при осъществяването на 
нейната дейност. 

 
Инспекторатът има правомощия:  
1) да предложи образуване на дисциплинарно производство – при 
констатирани нарушения на служебните задължения и на Кодекса за поведение на 
служителите в държавната администрация; 
2) да състави акт за установяване на административно нарушение – при 
констатирани нарушения от служителите в администрацията, когато това е 
предвидено в закон; 
3) да сигнализира прокуратурата – при установени данни за извършено 
престъпление. 
 
За извършените от инспектората проверки и резултатите от тях се 

докладва директно на органа на изпълнителната власт.  
 
Чл. 19 от Закона за администрацията 
(1) Органите на изпълнителната власт са централни и териториални. 
(2) Централни органи на изпълнителната власт са: 
1. Министерският съвет; 
2. министър-председателят; 
3. заместник министър-председателите; 
4. министрите. 
(3) Териториални органи на изпълнителната власт са: 
1. областните управители; 
2. кметовете на общини на райони и на кметства и кметските наместници. 
(4) За органи на изпълнителната власт се считат и: 
1. председателите на държавните агенции; 
2. държавните комисии; 
3. изпълнителните директори на изпълнителните агенции; 
4. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с 
постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с 
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осъществяването на изпълнителната власт. 

 
За дейността на инспектората се изготвя и ежегоден доклад до Главния 

инспекторат към Министерския съвет, който се изпраща до 1 март. 
 
Съгласно чл. 46, ал. 7 от Закона за администрацията всички инспекторати 
изготвят годишни доклади за своята дейност, които се представят на 
Главния инспекторат на Министерски съвет в срок до 1 март. 
 
Главният инспекторат в администрацията на Министерския съвет е на 

пряко подчинение на министър-председателя. Особеност на неговата дейност 
е, че наред с общите за всички инспекторати функции, които се осъществяват 
спрямо администрацията на Министерския съвет и второстепенните 
разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет, се осъществява 
координационна и методическа дейност по отношение на инспекторатите в 
другите органи на изпълнителната власт. 

 
Главният инспекторат на Министерски осъществява няколко основни типа 
дейности: 
1) контролна дейност спрямо администрацията на МС и второстепенните 
разпоредители с бюджет по бюджета на МС; 
2) координационна дейност спрямо инспекторатите в другите органи на 
изпълнителната власт; 
3) методическа дейност спрямо инспекторатите в другите органи на 
изпълнителната власт. 

 
Инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията следва да се 

разграничават от други контролни звена в съответната администрация 
(например от инспектората по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и 
спорта в Министерството на младежта и спорта, инспектората за опазване на 
културното наследство в Министерството на културата, регионалните 
инспекторати по образованието в Министерството на образованието и науката, 
инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт). 
Последните имат контролни функции спрямо субектите, чиято дейност е обект 
на административно регулиране от самото министерство. Този вид 
инспекторати са част от специализираната администрация на министерството 
и дейността им ще бъде откроена на съответното систематично място по-долу.  

 
Инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията са структури за 
вътрешен контрол над дейността на административните звена. По този 
признак те се различават от други инспекторати в органите на 
изпълнителната власт, които осъществяват специализиран  контрол върху 
дейността на външни за институцията субекти, когато тя е предмет на 
административно регулиране. 
В структурата на съответната институция, инспекторатите по чл. 46 от 
Закона за администрацията са извън делението на обща и специализирана 
администрация, а изброяването им е непосредствено след звеното за 
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вътрешен одит. 

 
Инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията са извън 

делението на обща и специализирана администрация, а изброяването им в 
структурата на министерството е непосредствено след звеното за вътрешен 
одит, създадено в изпълнение на Закона за вътрешния одит в публичния 
сектор. Вътрешният одит също има правомощия, насочени към оптимизиране 
на дейността на съответната организация, но те са във връзка с адекватността и 
ефективността на системите на финансово управление. 

 
 

ІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО СИГНАЛИ 

 
Подаване на сигнал 
Всеки гражданин или организация (юридическо лице или сдружение на 

юридически или физически лица, което е организационно обособено въз 
основа на закон), както и омбудсманът, имат право да подават сигнали пред 
административен или друг орган, който осъществява публичноправни 
функции. Сигналите могат да се отнасят за злоупотреби с власт и корупция, 
лошо управление на държавно или общинско имущество или за други 
незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на 
административни органи и длъжностни лица в съответните администрации. 
Сигналът може да се подаде не само когато се засягат правата или законните 
интереси на лицето, но също и когато са накърнени държавните или 
обществените интереси. 

 
Право да подават сигнали имат: 
1) гражданите; 
2) юридическите лица – неправителствени организации; 
3) юридическите лица – търговски дружества; 
4) омбудсманът. 

 
Правилата за подаване и разглеждане на сигнали са регламентирани в  

глава осма, чл. 107 и следващи на Административнопроцесуалния кодекс 
(АПК) и тя намира приложение във всички случаи, освен когато в закон е 
предвиден друг ред. Вътрешните правила на работа на инспекторатите са 
съобразени с тази обща уредба, доколкото в нормативните актове, които 
уреждат тяхната дейност, не са предвидени специфични проявления. 
Конкретната организация на работата по сигнала се определя с устройствените 
правилници на органите и във вътрешните правила за работа на 
инспекторатите. 

 
Чл. 107, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 
(4) Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо 
управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или 
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нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и 
длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или 
обществени интереси, права или законни интереси на други лица. 

 
Принципи 
Задължението на органите да разглеждат и решават обективно и 

законосъобразно сигналите в установените срокове е въздигнато в принципно 
положение. Като принцип е установено и правилото, че никой не може да бъде 
преследван само заради подаването на сигнал при спазването на установените 
за това изисквания. 

 
Принципи в работата на контролните органи 
Чл. 108. (1) Органите по чл. 107, ал. 1 са длъжни да разглеждат и решават 
предложенията и сигналите в установените срокове обективно и законосъобразно. 
(2) Никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или 
сигнал при условията и по реда на тази глава. 

 
Компетентни органи 
Сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и 

контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или 
нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава. Адресат на сигнала е 
съответният министър, директор на агенция, председател на комисия, кмет и 
т.н., който възлага проверката на инспектората във ведомството (бел: в част 
втора на настоящия справочник можете да намерите конкретната информация 
за органа, към който следва да се обърнете, в зависимост от съответния казус). 
Когато сигналът се отнася до незаконни или неправилни действия или 
бездействия на служители от администрацията на Министерския съвет или до 
корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на 
ръководна длъжност, разглеждането му е в компетентността на Главния 
инспекторат към Министерския съвет.  

 
Главният инспекторат на Министерски съвет е компетентен да разглежда 
сигнали за нередности, извършени от служители на администрацията на 
Министерския съвет, министри или държавни служители на ръководна длъжност. 

 
По преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез органа, 

срещу чието действие или бездействие е насочен. Няма пречка преписи от 
сигналите да се изпращат и до по-горестоящи органи. Това е възможност 
горестоящият орган да бъде информиран за твърдените нарушения и да 
проследи развитието на случая. 

 
Форма на сигналите 
Сигналите могат да бъдат писмени или устни, като могат да бъдат подадени 

по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща. При подаване на сигнал 
по електронна поща разпоредбата на чл. 111, ал. 1 АПК не поставя изискването 
той да бъде подписан с електронен подпис. Условието е сигналът да не е 
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анонимен, което означава сигналът да „изхожда от лице с 
правноиндивидуализиращите го белези и липсата на подпис под него не може 
да повлияе на извършената проверка“ (Решение № 11607 от 07.10.2009 г. по 
адм.д. № 7916/2009 г. на VII отд. на ВАС). 

 

Сигналите могат да бъдат подадени в писмена или устна форма: 
 1.Сигнали в писмена форма се подават:  
- на хартиен носител – лично или по пощата, на адреса на контролния орган, по 
факс; или 
- по електронна поща – на указания електронен адрес или чрез попълване на 
формуляр на сайта на институцията. 
2.Сигнали в устна форма се подават по телефона – чрез телефон за директна 
връзка или чрез централа; когато е създаден безплатен телефон за сигнали, това се 
обявява на сайта. 
Устните сигнали се приемат в предварително определено приемно време. 
 
Устните сигнали се приемат в определени и предварително оповестени 

дни и часове, като най-често информация за приемното време е обявена на 
интернет страницата на съответния орган. Всеки подаден сигнал се регистрира, 
като внесените устно искания се отразяват в протокол, който се подписва от 
заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило (по аналогия с чл. 29, 
ал. 5 АПК). 

Сигналите могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен 
представител. При всички положения подателят на сигнала трябва да бъде 
индивидуализиран, като се посочи от кого изхожда и да бъде подписан (освен 
при споменатия по-горе случай на подаване на сигнал по електронна поща, 
при който се изисква само индивидуализация на подателя). 

В сигнала могат да се съдържат твърдения за корупция, злоупотреба с 
власт, лошо управление, незаконосъобразни или нецелесъобразни действия 
или бездействия на орган или длъжностно лице. Когато е необходимо сигналът 
да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя 
му се дават съответни разяснения. При подаване на сигнал чрез използване на 
интернет страницата на съответния орган, като практика са посочени полетата, 
които подателят трябва да попълни. 

Няма пречки към сигнала да бъдат приложени документи, които 
подкрепят твърденията в него. Този извод се подкрепя от задължението на 
гражданите да съдействат за изясняване на случая, предвидено в чл. 117, ал. 6 
АПК, което намира приложение в производството по подадения сигнал. 

 
Към сигнала могат да бъдат приложени документи. По този начин 
подателите на сигнала изпълняват своето задължение за съдействат за 
изясняване на случая. 
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Ограничения при разглеждане на сигнали 
Предвидени са няколко ограничения за разглеждане на подадени 

сигнали, като законодателните съображения за тяхното установяване са 
различни: 

1) Не се образува производство по анонимни сигнали (чл. 111, ал. 4 
АПК). Целта е да се предотврати сезирането на административните органи с 
произволни твърдения, като се ограничават случаите на злоупотреба с право. 
Подателите на сигнали да подхождат към тази стъпка отговорно и посочвайки 
за себе си достатъчно данни, чрез които да бъдат идентифицирани. За 
анонимен се приема сигнал, който не идентифицира в достатъчна степен 
лицето/лицата, от които изхожда, а когато сигналът е подаден в писмена 
форма, извън електронната поща, е анонимен, когато не е подписан. 

 

Според закона анонимни сигнали не се разглеждат! 
 

2) Не се образува производство по сигнали за нарушения, извършени 
преди повече от две години (чл. 111, ал. 4 АПК). Приема се, че срокът е 
преклузивен и погасява правото да се образува производство по сигнала. 
Произнасянето на административния орган при такива случаи е недопустимо. 
Целта на подобно ограничение е двояка. От една страна да улесни 
установяването на обстоятелствата по сигнала, като се отчита, че от 
дистанцията на времето това значително се затруднява. От друга страна това 
правило насърчава гражданите да бъдат активни и своевременно да сезират 
органа за всякакви нарушения, които са констатирали или от които са били 
засегнати. 

 

Не се разглеждат сигнали за нарушения, извършени преди повече от 2 години. 
 

3) Сигналът не може да бъде решаван от органа или от длъжностните 
лица, срещу чиито действия е подаден (чл. 113 АПК). Сливането в едно на 
несъвместими правни качества създава възможност сигналът да не бъде решен 
правилно и да не бъде уважен. Като установява кои са органите, компетентни 
да разглеждат и да се произнасят по сигналите, законодателството се стреми да 
предотврати тези случаи. Въпреки това трябва да се отчете, че тази забрана не е 
абсолютна. Допуска се решение и от органа, срещу който е подаден сигналът, 
ако той е прие, че сигналът е основателен и го е уважил. В тези случаи ефектът 
на решението е несъмнен, защото дава възможност незабавно да се вземат 
мерки за отстраняване на допуснати закононарушения или нецелесъобразни 
действия. 

 

Сигналът не може да се разглежда от органа или от длъжностното лице, 
срещу чийто действия е подаден. 
 

4) Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, по който 
има решение (чл. 124, ал. 1 АПК). В посочената хипотеза органът е бил вече 
сезиран със сигнал и се е произнесъл с решение по него. Произнасянето 
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ограничава възможността за повторно разглеждане на случая, освен при 
наличие на нови факти и обстоятелства или когато сигналът е във връзка с 
изпълнение на взетото вече решение. 

 

Не се разглеждат повторно сигнали, по които има решение. Изключение се 
прави в два случая: 
1) във връзка с изпълнение на решение по сигнала; 
2) когато са налице нови факти и обстоятелства. 
 

Изясняване на случая 
Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на 

проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване. При 
осъществяването й се спазват изискванията на чл. 114 АПК. За да се вземе 
решение по сигнала, е необходимо да се съберат и обсъдят обясненията и 
възраженията на заинтересованите лица. За установяване на посочените в 
сигнала факти и обстоятелства могат да се използват всички средства, които не 
са забранени от закона, освен ако изрично нормативен акт не предписва 
доказването да се извърши по определен начин или с определени средства. 

По силата на чл. 46а от Закона за администрацията при осъществяване на 
своите функции инспекторите имат право да изискват документи, данни, 
сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, 
които са необходими за извършване на проверките. Това право имат и спрямо 
държавните и местните органи, органите на съдебната власт и други 
институции. Предвидено е изрично и задължението на служителите в 
администрацията да оказват пълно съдействие на инспекторите при 
осъществяване на техните функции (чл. 46а, ал. 4 от Закона за 
администрацията). 

 

Служителите в администрацията са длъжни да оказват съдействие на 
инспекторатите и да предоставят изисквана от тях информация. 
 

В общата уредба на производството по сигналите, предвидена в АПК, са 
установени задълженията на гражданите и организациите за съдействие при 
изясняване на случая. Според чл. 114, ал. 5 и 6 те са длъжни да дават исканите 
им документи, сведения и обяснения в срок, определен от органа, който трябва 
да постанови решението по сигнала. Гражданите се освобождават от 
задължението единствено в случай, че това може да увреди техните права или 
законни интереси или да накърни тяхното достойнство. 

 

Гражданите и обществените организации също са длъжни да оказват 
съдействие на инспекторатите и да предоставят изисквана от тях 
информация. 
 

Произнасяне по сигнала 
Сигналът не е способ за защита срещу конкретен незаконосъобразен или 

нецелесъобразен административен акт, равносилен на оспорването на акта по 



 

Справочник за функциите на контролните органи в областта на противодействие на                  

корупцията в държавната администрация 
 

17 

административен или още по-малко по съдебен ред. В този смисъл подаването 
на сигнал трябва да се разграничава от обжалването на административните 
актове, което се развива по други правила и с различни последици. 

По правило подаденият сигнал не спира изпълнението на оспорения акт 
или извършването на определена дейност. По преценка на органа, който е 
компетентен да се произнесе, може да се разпореди спиране на изпълнението 
до постановяване на решение. 

Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от 
постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде 
продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се 
уведомява подателят. 

 
Срокът за разглеждане на сигнала и вземане на решение е 2 месеца. По особено 
важни причини срокът може да се удължи с още 1 месец. 
 
Когато уважи сигнала, органът взема незабавно мерки за отстраняване на 

допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и 
другите заинтересовани лица. Ако не признае основателността на сигнала, 
органът, срещу чиито действия или бездействия той е подаден, в срок един 
месец от подаването му го изпраща заедно със своите обяснения на съответния 
по-горестоящ орган, за което уведомява подателя. 

Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя 
в 7-дневен срок от постановяването му. Когато с решението се засягат права или 
законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях. Когато сигналът е 
препратен до компетентния орган от народен представител, общински 
съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за 
масова информация, за решението се уведомяват и те. При данни за извършено 
престъпление се уведомява незабавно съответния прокурор.  

 
Срокът за уведомяване на подателя за взето решение е 7 дни от датата на 
приемането. Решението трябва да е мотивирано. То не подлежи на 
обжалване. 
 
Решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване. 

Възниква въпросът какви са последиците от непроизнасянето на органа в срок 
и дали такова бездействие може да бъде атакувано по съдебен ред като 
мълчалив отказ. Състав на Върховния административен съд е имал 
възможността да се произнесе по сходен случай (Определение № 1168 от 
29.01.2010 г. по адм. д. № 16479/2009 г., 5-чл. състав на ВАС), като е разграничил 
производството по разглеждането и решаването на сигнали от производствата 
по издаване, оспорване и изпълнение на индивидуални и общи 
административни актове. Мълчаливият отказ по чл. 58, ал. 1-3 АПК е свързан с 
неизпълнение на сроковете по чл. 57 АПК за издаване на индивидуални 
административни актове и именно този мълчалив отказ е предмет на оспорване 
по чл. 145, ал. 2, т. 1 АПК. Непроизнасянето на органа по сигнал или 
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предложение не релевира мълчалив отказ, не е налице индивидуален 
административен акт, който да засяга права и законни интереси на 
жалбоподателя и да представлява предмет на съдебен контрол. 

 
Срокът за изпълнение на решението по сигнала е 1 месец. По особено важни 
причини срокът може да се удължи с още 2 месеца.   
 
Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от 

постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни 
причини, срокът може да бъде продължен от органа, който го е постановил, но 
с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят. При изпълнение на 
решението по сигнала се премахват вредните последици, причинени от 
незаконосъобразните или нецелесъобразните действия. Когато това не е 
възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се 
разяснява редът, по който да постъпят. Органът, на който е възложено 
изпълнението на решението по сигнала, уведомява за изпълнението органа, 
постановил решението. 
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СПЕЦИАЛНА ЧАСТ  

 
І. КАТАЛОГ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

КОРУПЦИЯТА 

 
 

 
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Главния инспекторат? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 неизпълнение на служебни задължения; 

 неефективно управление на държавно имущество; 

 незаконосъобразни действия или бездействия. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Органи на изпълнителната власт – Министерски съвет, 
министър-председател, заместник министър-председатели, 
министри, областни управители, кметове и кметски 
наместници, председатели на държавни агенции, държавни 
комисии, изпълнителни директори на изпълнители агенции, 
ръководители на държавни институции, създадени със закон 
или с постановление на Министерския съвет, които имат 
функции във връзка с осъществяването на изпълнителната 
власт; 

 държавни служители на ръководна длъжност; 

 служители от администрацията на Министерския съвет; 

 Болница „Лозенец“; 

 Национална комисия за борба с трафика на хора към МС; 

 Председател на Държавна агенция „Архиви“ (в агенцията 
е създаден инспекторат, който разглежда сигнали срещу 
служителите в нея); 

 Държавна агенция за българите в чужбина; 

 Институт по публична администрация; 

 Център за превенция и противодействие на корупцията и 
организираната престъпност; 

 Централна комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни; 

 Почивна база „Слънчев бряг“; 

 Почивна база „Орлица“-Пампорово. 
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Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София, бул. „Дондуков” № 1; 

 по електронната поща: gis@government.bg; 

 чрез сайта на Комисията за превенция и противодействие 
на корупцията, секция „Внеси сигнал“: 
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12; 

 по телефона: (+359 2) 940 29 99 (тел. централа). 

До кого се адресира сигналът? Министър-председателя (позиция на длъжностното лице, до 
което се адресира сигналът, според вътрешните правила) 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 

Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 88). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората по чл. 46 
от Закона за администрацията на 
Министерството на правосъдието? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или 
бездействия; 

 лошо управление на държавно имущество; 

 нарушения на правилата за работа. 

Инспекторатът не разглежда сигнали срещу лица, 
изпълняващи функции като съдебен изпълнител, съдия по 
вписванията, длъжностно лице по вписванията или нотариус, 
които са в правомощията на инспектората по Закона за 
съдебната власт. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Министерство на правосъдието; 

 Национално бюро за правна помощ; 

 Централен регистър на особените залози; 

 Агенция по вписванията; 

 Главна дирекция „Охрана“; 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“; 

 Държавно предприятие «Фонд Затворно дело» 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София, ул. „Славянска” № 1, пощенска кутия за сигнали 
„Антикорупция“; 

 по електронната поща: 
anticorruption@justice.government.bg; 

 по телефона: 02/ 987 06 97; 

 http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12, 
секция „Внеси сигнал“. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на правосъдието 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това 
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Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 

 

 
ИНСПЕКТОРАТ ПО ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ  

КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО 
 

Кои са основните функции на 
Инспектората по Закона за съдебната 
власт? 

Инспекторатът по Закона за съдебната власт има следните 
функции: 

 проверява дейността на държавните и частните съдебни 
изпълнители, на съдиите по вписванията, включително 
дейността по образуването, движението и приключването на 
изпълнителните дела, делата по вписванията и обобщава и 
анализира практиката по тези дела; 

 проверява дейността на длъжностните лица по 
регистрацията по Закона за търговския регистър;  

 проверява и анализира дейността на нотариусите 
съвместно с инспектор-нотариуси; 

 осъществява текущ контрол за правилното организиране и 
провеждане на стажа за придобиване на юридическа 
правоспособност и участва в провеждането на изпита за 
придобиване на юридическа правоспособност; 

 организира и координира наблюдението по прилагането 
на нормативните актове, свързани със съдебната система, и 
изготвя периодични доклади до министъра за обобщаване на 
резултатите от наблюдението; 

 подпомага министъра при осъществяване на 
правомощията му по подбор, квалификация и контрол върху 
синдиците; 

 извършва и други проверки, възложени от министъра; 

 участва в изпитни комисии при провеждане на конкурси 
за държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, 
нотариуси, помощник-нотариуси по заместване, частни 
съдебни изпълнители, помощник частни съдебни 
изпълнители, синдици. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на правосъдието 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
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София 1040, ул. „Славянска” № 1, пощенска кутия за сигнали 
„Антикорупция“; 

 по телефона: 02/ 9237 309 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 92). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Министерството на вътрешните 
работи? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители в МВР и второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра на вътрешните работи; 

 забавено или лошо изпълнение на заповеди; 

 неупражнен контрол над подчинени служители; 

 нарушения на Етичния кодекс за поведение на 
държавните служители в МВР. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Министерство на вътрешните работи; 

 Главни дирекции на МВР; 

 Областни дирекции на МВР; 

 Специализиран отряд за борба с тероризма; 

 Академия на МВР; 

 Медицински институт на МВР; 

 Научноизследователски институт по криминалистика и 
криминология; 

 Институт по психология. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1051, ул. „6-ти септември“ № 29 

 чрез формата за подаване на сигнали на интернет 
страницата на Инспектората: 
http://www.inspektorat.mvr.bg/contactus.htm; 

  чрез формата за подаване на сигнали на интернет 
страницата на МВР, секция за „Сигнали за корупция на 
служители на МВР”: www.nocorr.mrv.bg; 

 по телефона: 02) 982 22 22. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на вътрешните работи 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 
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Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 95). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Министерството на труда и 
социалната политика? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители в МТСП и второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра на труда и социалната политика; 

 неизпълнение на задължения във връзка с 
предотвратяването и установяването на конфликт на интереси. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни 
структури можете да сигнализирате? 

 Министерство на труда и социалната политика; 

 Агенция по заетостта; 

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 

 Държавна агенция за закрила на детето; 

 Агенция за хората с увреждания; 

 Център за развитие на човешките ресурси и регионални 
инициативи; 

 Национален институт за помирение и арбитраж; 

 Социалноинвестиционен фонд; 

 Фонд „Условия на труд“; 

 Изпълнителен директор на Агенцията за социално 
подпомагане. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1051, ул. „Триадица” № 2; 

 по електронната поща: mlsp@mlsp.government.bg; 

 чрез интернет страницата на МТСП 
http://www.mlsp.government.bg/corruption/backadmin/up_tem
porary.asp; 

 по телефона: 0 800 11 617 (безплатен). 

До кого се адресира сигналът? Министъра на труда и социалната политика 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 
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Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, по 
който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на 
решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 99). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Министерството на отбраната? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 неефективна работа на администрацията; 

 незаконни или неправилни действия или бездействия на 
длъжностни лица; 

 неизпълнение на актове на министъра на отбраната по 
подготовката, поддръжката, логистичното осигуряване на 
формированията от въоръжените сили и по отбранително-
мобилизационната подготовка; 

 неизпълнение на предписания на други контролни 
органи извън Министерството на отбраната. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Министерство на отбраната; 

 Българската армия; 

 Служба „Военна информация“; 

 Служба „Военна полиция“; 

 Военните академии и висшите военни училища; 

 Военномедицинска академия; 

 Национална гвардейска част; 

 Военно-географска служба; 

 Стационарна комуникационна и информационна 
система; 

 Национален военноисторически музей; 

 Централно военно окръжие; 

 Комендантство; 

 Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-
почивно дело; 

 Институт по отбраната“. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3 или 

гр. София 1606, бул. „Тотлебен” № 34, Служба „Военна 
полиция”; 

 по електронната поща: sector_vsok@armf.bg (за нередности 
и нарушения сред служителите на служба „Военна полиция“); 

 по телефона: Инспекторат на МО – (02) 92 20 802, 92 29 824, 
0889 701 175; Служба „Военна полиция“ – (02) 92 21 199;  (02) 92 
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21 164; 

 по факса: Инспекторат на МО – (02) 954 33 63; Служба 
„Военна полиция“ – (02) 92 21 431; 

 чрез електронна форма на сайта на Министерството на 
отбраната, секция „Антикорупция” 
http://www.md.government.bg/bg/anticorruption.html. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на отбраната 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 

 

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”  

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Служба „Военна 
полиция”? 

Сигнали за нередности и нарушения сред служителите на 
Служба „Военна полиция” се разследват от сектор „Вътрешна 
сигурност и оперативен контрол”. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден, както следва: 

 лично, в приемната на Службата на адрес: гр. София 1606, 
ул. „Тотлебен” № 34; (приемно време: сряда, от 15.00 до 17.00 
ч., записването е лично Записване на телефон 02) 9221111; 

 по телефона: 02) 9221102; 02) 92 21 199 (денонощен); 02) 92 
21 164 (в работно време); 

 по факса: 02) 92 21 431; 

 по електронната поща: sector_vsok@armf.bg. 

До кого се адресира сигналът? Директора на Служба „Военна полиция” 

РЕГИОНАЛНИ СЛУЖБИ „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”  

Регионална служба „Военна полиция” 
София 

 телефон за контакт: 02) 92 21200, 02 87 00 341; 

 електронна поща: mp_sofia@armf.bg. 

Регионална служба „Военна полиция” 
Пловдив 

 телефон за контакт: 032) 622531; 

 електронна поща: mp_plovdiv@armf.bg. 

Регионална служба „Военна полиция” 
Сливен 

 телефон за контакт: 044) 667728; 
електронна поща: mp_sliven@armf.bg. 
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Регионална служба „Военна полиция” 
Варна 

 телефон за контакт: 052) 390065 
електронна поща: mp_varna@armf.bg. 

Регионална служба „Военна полиция” 
Плевен 

 телефон за контакт: 064) 896407 
електронна поща: mp_pleven@armf.bg. 

 

Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 101). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ 

За какви нарушения можете да 
се обърнете към Инспектората 
на Министерството на 
финансите? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 незаконосъобразни действия или бездействия на служители в 
МФ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на 
финансите; 

 нарушения на нормативните актове, които уреждат 
организацията на работа на служителите в МФ; 

 неизпълнение на задължения във връзка с предотвратяването и 
установяването на конфликт на интереси. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни 
структури можете да 
сигнализирате? 

 Министерство на финансите; 

 Агенция „Митници“; 

 Агенция за държавна финансова инспекция; 

 Държавна комисия по хазарта; 

 Национална агенция за приходите; 

 Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския 
съюз“; 

 Национален компенсационен жилищен фонд. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да 
подадете сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. София 
1040, ул. „Г. С. Раковски” № 102; 

 по телефона: (02) 9859 2964; 

 по електронната поща: inspectorate@minfin.bg. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на финансите 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено важни 
причини налагат това. 

Срок за уведомяване на 
подателя за резултатите от 
проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен срок от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или с 
писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок, който по 
изключение може да бъде продължен с не повече от 2 месеца, като 
подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от  Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 
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проверката  Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, по 
който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на 
решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 104). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

За какви нарушения можете 
да се обърнете към 
Инспектората на 
Министерството на външните 
работи? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 неефективна работа на служители в дипломатическата служба; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия на 
служители в МВнР и второстепенните разпоредители към министъра 
на външните работи; 

 неспазване на правилата за работа; 

 неизпълнение на Професионалния кодекс на служителите в 
дипломатическата служба. 

За нередности в работата на 
кои органи и 
административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Министерство на външните работи; 

 Дипломатически институт; 

 Дипломатически представителства на Република България в 
чужбина; 

 Консулски представителства на Република България в чужбина; 

 Държавен културен институт към министъра на външните работи. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да 
подадете сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. София, ул. 
„Александър Жендов” № 1 – пощенска кутия за сигнали за корупция; 

 по електронната поща: inspectorate@mfa.bg; 

 по телефона: 0800 16 070 за страната и +359 800 16 070 за обаждания 
от чужбина. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на външните работи 

Срок за разглеждане на 
сигнала 

 До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено важни 
причини налагат това. 

Срок за уведомяване на 
подателя за резултатите от 
проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от постановяването 
на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на хартиен 
носител, изпратено на посочения от него адрес и/или с писмо по 
електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По изключение, 
срокът може да бъде продължен с не повече от 2 месеца, като 
подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, по който 
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има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или 
съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 105). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Министерството на здравеопазването? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители в МЗ и второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра на здравеопазването; 

 неизпълнение на нормативни или вътрешни актове за 
организация на работата; 

 нарушения на Кодекса за поведение на служители в 
държавната администрация; 

 неспазване на препоръки на компетентни органи при 
извършени инспекции и одити на дейността на 
министерството и второстепенните разпоредители с бюджет; 

 организацията и ефективността на административната 
дейност на лечебните заведения (извън медицинското 
обслужване на гражданите и дейностите, свързани със 
задължителното и доброволното здравно осигуряване, които 
са в правомощията на ИА „Медицински одит“). 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Министерство на здравеопазването; 

 Изпълнителна агенция по лекарствата; 

 Изпълнителна агенция по трансплантация; 

 Изпълнителна агенция „Медицински одит“; 

 Регионални здравни инспекции; 

 Център „Фонд за лечение на деца“; 

 Център „Фонд за асистирана репродукция“; 

 Национален център по заразни и паразитни болести; 

 Национален център по наркомании; 

 Национален център по обществено здраве и анализи; 

 Национална експертна лекарска комисия; 

 Центрове за спешна медицинска помощ; 

 Национален център по трансфузионна хематология-
София; 

 Районни центрове по трансфузионна хематология; 

 Държавни психиатрични болници; 

 Домове за медико-социални грижи за деца; 

 Национален съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 
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По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София, площад „Св. Неделя” № 5; 

 пощенски кутии, намиращи се във всяка една от сградите 
на Министерство на здравеопазването; 

 по електронната поща: anticorruption@mh.government.bg; 

 чрез електронна форма от сайта на Министерството на 
здравеопазването, секция „Антикорупция и сигнали”: 
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-
BG&pageid=426&categoryid=879&home=true; 

 електронна форма за подаване на сигнали за корупция в 
лечебните заведения чрез сайта на Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“: 
http://www.eama.bg/index.php/component/content/article/2-
uncategorised/41-izprashtane-na-signal. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на здравеопазването 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
 

 
СЛУЖБА „ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ОДИТ”  

 

Кои области се включват в 
контролните функции на 
Изпълнителна агенция „Медицински 
одит”? 

Изпълнителна агенция „Медицински одит“ извършва 
контрол относно: 

 медицинско обслужване на гражданите в лечебните 
заведения; 

 дейности, свързани със задължителното и доброволното 
здравно осигуряване 

 зачитане на правата на пациентите; 

 спазване на медицинските стандарти и качеството на 
медицинското обслужване; 

 осигуряване на основния пакет от здравни грижи, 
финансирани от НЗОК; 

 предоставянето на здравни услуги по договори между 
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застрахователи и изпълнители на медицинска помощ; 

 разходването на средствата, предоставени на лечебните 
заведения от републиканския бюджет 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден, както следва: 

 лично, в приемното време на Агенцията: вторник, от 10.00 
до 12.00 ч. и от 14.0 до 16.00 ч.; 

 в деловодството на Агенцията, на адрес: гр. София 1606, 
ул. „Св. Георги Софийски” № 3; 

 по телефона: 02) 80 50 433; 80 50 463; 02) 80 50 435 

 по факса: 0 2) 80 50 452; 

  електронна форма за подаване на сигнали: Чрез сайта на 
Агенцията: 
http://www.eama.bg/index.php/component/content/article/2-
uncategorised/41-izprashtane-na-signal 

До кого се адресира сигнала? Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“ 

 
 

 
РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ 

 

Кои са основните функции на 
регионалните здравни инспекции? 

Регионалните здравни инспекции осъществяват: 

 държавен здравен контрол; 

 контрол върху регистрацията и здравната дейност, 
осъществявана от лечебните и здравните заведения; 

 проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 
4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения; 

 планиране, организиране, ръководство и контрол на 
медицинската експертиза; 

 мониторинг на факторите на жизнената среда и на 
дейностите със значение за здравето на населението; 

 лабораторни анализи и изпитвания; 

 разработване и изпълнение на регионални здравни 
програми и проекти; 

 координация и изпълнение на национални и 
международни здравни програми и проекти; 

 методическа, консултативна и експертна помощ; 

 проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването 
на общественото здраве; 

 планиране и организиране на здравните дейности при 
бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на 
военновременен план за територията на съответната област. 

 проучване на потребностите от медицински и 
немедицински специалисти с висше образование. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

 По електронна поща на адрес: 
anticorruption@mh.government.bg ;   

 По телефон за сигнали на съответната Регионална здравна 
инспекция; 
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КОНТАКТИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ 

 

Регионална здравна инспекция –  
Благоевград 

 гр.  Благоевград 2700, ул. Братя Миладинови  

 тел.: 073 832 826 

 web: www.rzibl.org 

Регионална здравна инспекция –  
Бургас 

 гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" № 120 

 тел: 056 807 402; 056 807 412 

 web: www.rzi-burgas.com 

Регионална здравна инспекция –  
Варна 

 гр. Варна 9002, ул. "Брегалница" №3 

 тел: 052 665 306 

 web: www.rzi-varna.com 

Регионална здравна инспекция –  
Велико Търново 

 гр. Велико Търново 5002, бул. "Никола Габровски" №23 

 тел: 062 620 161 

 web: www.rzi-vt.org 

Регионална здравна инспекция –  
Видин 

 гр. Видин 3701, ул. "Цар Симеон Велики" №76 

 тел: 094 601 700 

 web: www.rzi-vidin.net 

Регионална здравна инспекция –  
Враца 

 гр. Враца 3000, ул. "Черни Дрин" №2 

 тел: 092 622 274 

 web: www.rzi-vratsa.com 

Регионална здравна инспекция –  
Габрово 

 гр. Габрово 5306, ул. "Брянска" №1 

 тел: 0886 436 329 

 web: www.rzi-gbr.org 

Регионална здравна инспекция –  
Добрич 

 гр. Добрич 9300 , ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 57 

 тел: 0882 611 045 

 web: www.rzi-dobrich.org 

Регионална здравна инспекция –  
Кърджали  

 гр. Кърджали 6600, ул. "Ген. Владимир Стойчев" № 2 

 тел: 0361 602 76 

 web: www.rzi-kardjali.com 

Регионална здравна инспекция –  
Кюстендил  

 гр. Кюстендил 2502, кв. "Румена Войвода", ул. "Тинтява" 

 тел: 078 558 202 

 web: www.rzi-kn.net 

Регионална здравна инспекция –  
Ловеч 

 гр. Ловеч 5501, ул. "Съйко Съев" № 25 

 тел: 068 601 518 

 web: www.rzi-lovech.com 

Регионална здравна инспекция –  
Монтана 

 гр. Монтана 3400, пл. "Жеравица" №3 

 тел: 096 391 740 

 web: www.rzi-montana.org 

Регионална здравна инспекция –  
Пазарджик 

 гр. Пазарджик 4400, ул. "Болнична" № 17 

 тел: 034 444 395 

 web: www.rzipz.net 

Регионална здравна инспекция –  
Перник 

 гр. Перник 2307, ул. "Миньор" №15 

 тел: 076 601 580 



 

Справочник за функциите на контролните органи в областта на противодействие на                  

корупцията в държавната администрация 
 

39 

 web: www.rzi-pernik.com 

Регионална здравна инспекция –  
Плевен 

 гр. Плевен 5805, ул. "Княз Александър Батенберг I" № 7 

 тел: 064 823 304 

 web: www.rzi-pleven.com 

Регионална здравна инспекция –  
Пловдив 

 гр. Пловдив 4002, ул. "Перущица" №1 

 тел: 032 640 222 

 web: www.riokozpd.com 

Регионална здравна инспекция –  
Разград 

 гр. Разград 7200, ул. "Кирил и Методий" № 8 

 тел: 084 611 165 

 web: www.rzi-razgrad.org 

Регионална здравна инспекция –  Русе  гр. Русе 7002, бул."Придунавски" № 68 

 тел: 082 842 027 

 web: www.rzi-ruse.com 

Регионална здравна инспекция –  
Силистра 

 гр. Силистра 7500, ул. "Петър Мутафчиев" № 81 

 тел: 086 816 119 

 web: www.rzi-silistra.com 

Регионална здравна инспекция –  
Сливен 

 гр. Сливен 8804, ул. "П. Яворов" № 1 

 тел: 044 616 291 

 web: www.rzi-sliven.org 

Регионална здравна инспекция –  
Смолян 

 гр. Смолян 4700, бул. "България" № 26 

 тел: 0301 589 30 

 web: www.rzi-smolyan.com 

Регионална здравна инспекция –  
София   

 гр. София  1233, ул. "Враня" № 20 

 тел: 02 932 71 11 

 web: www.srzi.bg 

Регионална здравна инспекция –  
Софийска област 

 гр. София 1000, ул. "Неофит Рилски" № 64 

 тел: 02 807 87 52 

 web: www.rzi-sfo.com 

Регионална здравна инспекция –  
Стара Загора 

 гр. Стара Загора 6001, ул. "Ст. Караджа" № 10 

 тел: 0878 229 410 

 web: www.rzi-starazagora.org 

Регионална здравна инспекция –  
Търговище 

 гр. Търговище 7700, бул. "Трайко Китанчев" №37 

 тел: 0601 641 42 

 web: www.rzi-targovishte.eu 

Регионална здравна инспекция –  
Хасково 

 гр. Хасково 6300, ул. "Партиарх Евтимий" № 2 

 тел: 038 603 221 

 web: www.rzi-haskovo.org 

Регионална здравна инспекция –  
Шумен 

 гр. Шумен 9700, пл."Освобождение" № 1 

 тел: 054 800 718 

 web: www.rzi-shumen.net 

Регионална здравна инспекция –  
Ямбол 

 гр. Ямбол 8600, ул. "Димитър Благоев" № 71, п. к. 201 

 тел: 046 663 174 

 web: www.rzi-yambol.org 
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Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 107). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Министерството на културата? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или 
бездействия на служители в МК и второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра на културата; 

 организацията и ефективността на административната 
дейност. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Министерство на културата; 

 Национален институт за недвижимо културно наследство-
София; 

 Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“; 

 Изпълнителна агенция „Национален филмов център“; 

 Българска национална филмотека-София; 

 Национален фонд „Култура“-София. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София, бул. „Александър Стамболийски” № 17; 

 в пощенската кутия за сигнали на същия адрес в сградата 
на МК; 

 в Приемната на МК всеки вторник от 14 до 16 часа и всеки 
четвъртък от 10 до 12 часа; 

 по електронната поща: signali_aoki@mc.government.bg; 

До дирекция „Инспекторат за опазване на културното 
наследство“за нарушения, свързани със Закона за авторското 
право и сродните му права: signali_apsp@mc.government.bg; 

До инспектората по опазване движимите паметници на 
културата за нарушения по опазване на движимите 
паметници на културата: signali_dpk@mc.government.bg; 

До дирекция “Опазване паметниците на културата”за 
нарушения по опазване на недвижимите паметници на 
културата: signali_onpk@mc.government.bg;  

 по телефона: 0800 11 060. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на културата 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 



 

Обединение 

„Прозрачност без граници и партньори”  
 

42 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 

 

 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТОРАТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО”  
 

Кои области се включват в 
контролните функции на Главна 
дирекция „Инспекторат за опазване на 
културното наследство”? 

Контролната на дейност на Главна дирекция „Инспекторат за 
опазване на културното наследство“ е специализирана и 
обхваща: 

 различните процедури по съгласуване и издаване на 
разрешения; 

водене на регистри и други функции в компетентността на 
министъра на културата, които се осъществяват във връзка с 
опазването на културното наследство.  

Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното 
наследство“ осъществява предварителен, текущ и последващ 
контрол относно: 

 спазване на изискванията на Закона за културното 
наследство и издадените въз основа на него актове, свързани с 
извършване на археологични проучвания; 

 защитата на недвижимите и движимите културни 
ценности; 

 консервация и реставрация на недвижимите и движимите 
културни ценности; 

 изпълнение на сключените концесионни договори; 

 опазването на книжовни и литературни културни 
ценности.  
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По какъв начин можете да подадете 
сигнал?  

До кого се адресира сигнала? 

Сигналът до Главна дирекция „Инспекторат за опазване на 
културното наследство“ може да бъдат подаден, както следва: 

 Главен директор и началник на отдел "Недвижимо 
наследство" - тел.: 02) 94 00 871; 94 00 916; 94 00 804 

 Началник отдел „Движимо наследство” - тел.: 02) 94 00 972; 
94 00 950 

 Регионален инспектор на  Северозападен район (области 
Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен) 

 Регионален инспектор на  Северен централен район 
(области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра) 
– тел.: 052) 644 742 

 Регионален инспектор на Североизточен район (области 
Варна, Добрич, Търговище и Шумен) – тел. 052/ 644 742 

 Регионален инспектор на Югоизточен район (области 
Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол) 

 Югозападен район (области Благоевград, Кюстендил, 
Перник, Софийска и София-град) – тел. 02/ 94 00 955 

 Южен централен район (области Кърджали, Пазарджик, 
Пловдив, Смолян и Хасково. 

 Във връзка с нарушения по опазване недвижимите 
паметници на културата, сигнали и предложения могат да се 
отправят до Дирекция “Опазване паметниците на културата” 
на e-mail адрес: signali_onpk@mc.government.bg. 

 Във връзка с проблеми при опазване на движимите 
паметници на културата, сигнали и предложения могат да се 
подават до Дирекция “Опазване паметниците на културата” 
на е-mail адрес: signali_dpk@mc.government.bg. 

 
 

 
ИНСПЕКТОРАТ ПО АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИ ПРАВА 

 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората по 
авторско право и сродни права? 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал?  

За нарушения, свързани с прилагането на Закона за 
авторското право и сродните му права може да се отправят 
сигнали на: 

  е-mail адрес: signali_apsp@mc.government.bg. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 110). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

За какви нарушения можете да се 

обърнете към Инспектората на 

Министерството на околната среда и 

водите? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или 

бездействия на служители и други нарушения на служебните 

им задължения; 

 нарушения на Кодекса за поведение на служителите в 

държавната администрация. 

За нередности в работата на кои 

органи и административни структури 

можете да сигнализирате? 

 Министерство на околната среда и водите; 

 Регионални инспекции по околната среда и водите; 

 Дирекции на националните паркове; 

 Басейнови дирекции; 

 Изпълнителна агенция по околна среда. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 

сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 

София, бул. „Мария Луиза“ № 22; 

 по телефона: 02) 940 65 69; 

 Сигнали в електронна форма могат да се подават и чрез 

интернет сайта на Комисията по превенция и 

противодействие на корупцията към Министерски съвет: 

http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12.  

До кого се адресира сигналът? Министъра на околната среда и водите 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 

важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 

резултатите от проверката. Начин на 

уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 

постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 

хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 

с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 

изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 

месеца, като подателят се уведомява. 
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Обжалване на резултатите от 

проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 

по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 

на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 

 

 
РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

Кои са основните функции 
на РИОСВ? 

За провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, контролни и 
информационни функции. При осъществяване на регулиращите 
функции РИОСВ разработва или участва в разработването на документи 
или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта 
на опазването на околната среда и устойчиво природоползване. 
Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на 
превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на: 

 съответствието на качествата на елементите на околната среда и 
регистрираните изменения в тях с нормативните изисквания (емисии на 
вредни вещества и имисионно състояние по райони, компоненти на 
средата и видове замърсители);  

 дейности, органи или лица, които могат да доведат или довеждат до 
замърсяване или увреждане на околната среда;  

 спазване на условията в разрешителните за заустване, надзор върху 
състоянието на водностопански системи и съоръжения;  

 спазване на условията в разрешителните за заустване, надзор върху 
състоянието на водностопански системи и съоръжения. 

РИОСВ изпълнява задачи за осъществяване на функцията по 
превантивния контрол, като издава решения, разрешения, писмени 
съгласия, съответно разработва становища, съгласува планове и проекти. 

За осъществяване на функциите по текущия контрол РИОСВ има за 
задача да извършва проверки, наблюдения и измервания по отношение 
на: 

 опазване на въздуха, водите и почвите;  

 опазване и екологосъобразно използване на земните недра;  

 реализация на устройствените планове съответно на проектите в 
селищните територии и зоните им на влияния;  

 третирането на отпадъци; 

 опазване на биологичното разнообразие. 

За осъществяване на последващия контрол, съгласно изискванията на 
Закона за административните нарушения и наказания оправомощените 
да прилагат или да контролират прилагането на съответния нормативен 
акт длъжностни лица от РИОСВ: 

 налагат принудителни административни мерки съгласно 
нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ за предотвратяване и 
преустановяване на административните нарушения, както и за 
предотвратяване и преустановява не на вредните последици от тях; 

 съставят административно наказателната преписка за нарушенията 
по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и другите нормативни 
актове в областта на опазването на околната среда и водите;  

 участват в съдебни дела във връзка с дейността на РИОСВ. 

По какъв начин можете да 
подадете сигнал? 

 По телефонна на ръководителя на Инспектората на Министерството 
на околната среда и водите ( 02/940 656);   
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 По телефона на съответния Регионален инспекторат по околната 
среда и водите 

 
КОНТАКТИ НА РИОСВ 

 

РИОСВ –  Бургас    гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3 

 тел: 056 813 212   

 web: http//www.riosvbs.eu 

РИОСВ –  Благоевград  Благоевград 2700, ул. "Свобода" № 1 

 тел: 073 88 51 60  

 web: http://riosvbl.org/ 

РИОСВ –  Варна    гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4 

 тел: 052 634 582 

 web: http://www.riosv-varna.org 

РИОСВ –  Велико Търново  гр. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски” № 68 

 тел: 062 620 358 

 web: http://www.riosvt.org/ 

РИОСВ –  Враца  гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф"№ 81 

 тел: 092 62 92 11 

 web: http://riosv.vracakarst.com/ 

РИОСВ –  Пазарджик 

 

 Пазарджик, 4400; П.К. 220, ул. "Генерал Гурко"№ 3, ет.4 

 тел: 034 44 18 75 

 web: http://new.riewpz.org/main.php 

РИОСВ –  Перник  

 

 гр. Перник 2304, ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1  

 тел: 076 67-02-03 

 web: http://www.riosv-pernik.com 

РИОСВ –  Плевен  гр. Плевен 5800, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А  

 тел: 064 800 831 

 web: http://riew-pleven.eu 

РИОСВ –  Пловдив  гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122 

 тел: 032 643 245 

 web: http://plovdiv.riosv.com/main.php 

РИОСВ –  Русе    гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26…; 

 тел: 082 809 281  

 web: http://www.riosv-ruse.org/ 

РИОСВ –  София  София 1618, бул. Цар Борис ІІІ № 136, 10 ет., п.к. 332 

 тел: 02 856 5152 

 web: http://www.riew-sofia.org 

РИОСВ –  Смолян  Смолян, 4700, ул. "Дичо Петров" № 16 

 тел: 0301 60 100 

 web: http://smolyan.riosv.com/main.php 

РИОСВ –  Стара Загора  Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143 

 тел: 042 692 200 

 web: http://www.stz.riew.e-gov.bg 

РИОСВ –  Хасково  Хасково 6300, ул. "Добруджа" 14 

 тел: 038 664 608 

 web: http://haskovo.riosv.com/ 

РИОСВ –  Шумен  Шумен 9700, ул. „Съединение” №  71, ет.3  
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 тел: 0885 750 275 

 web: http://www.riosv.icon.bg 

 

Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 113). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

За какви нарушения можете да се 

обърнете към Инспектората на 

Министерството на образованието и 

науката? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или 

бездействия на служители в МОН и второстепенните 

разпоредители с бюджет към министъра на образованието и 

науката; 

 нарушения на Кодекса за поведение на служителите в 

държавната администрация. 

За нередности в работата на кои 

органи и административни структури 

можете да сигнализирате? 

 Министерство на образованието и науката; 

 Национална агенция за оценяване и акредитация; 

 Национална агенция за професионално образование и 

обучение; 

 Национален център за информация и документация; 

 Център за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства; 

 Фонд „Научни изследвания“; 

 Регионални инспекторати по образованието; 

 Център за развитие на човешките ресурси. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 

сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 

София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А; 

 по електронната поща: anticorruption@mon.bg;  

 по телефона: 0800 16 111 (безплатен). 

До кого се адресира сигналът? Министъра на образованието и науката 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 

важни причини налагат това. 
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Срок за уведомяване на подателя за 

резултатите от проверката. Начин на 

уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 

постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 

хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 

с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 

изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 

месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 

проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 

по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 

на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
 

 
РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Кои са основните функции на 
регионалните инспекторати по 
образованието? 

Регионалните инспекторати по образованието имат следните 
функции: 

 контролират спазването на държавните образователни 
изисквания в детски градини, училища и обслужващи звена, 
издаването на документи за системата на народната просвета 
– удостоверения, свидетелства, дипломи, дневници и др., 
провеждането на държавните зрелостни изпити, дейностите, 
свързани с насочване и интегриране на деца със специални 
образователни потребности и други дейности; 

 подпомагат министъра на образованието и науката при 
изпълнение на правомощието му да упражнява контрол 
върху дейността на всички видове детски градини, училища, 
обслужващи звена и степени на образование. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

 Портал за връзка с регионалните инспекторати по 
образованието http://www.riobg.com/selectrio; 

 Електронна форма за подаване на сигнали за корупция: 
http://www.riobg.com/anticorruption. 

 
КОНТАКТИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Благоевград 

 гр. Благоевград 2700, ул."Тракия" 2 

 тел.: 073 88 52 73; 073 88 52 65 

 факс: 073 88 52 68 

 e-mail: rio_blg@mbox.contact.bg ; rio_blagoevgrad@mon.bg 
web: http://www.rio-blg.com/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Бургас 

 гр. Бургас 8000, ул."Гладстон" 150  

 тел.: 056 81 32 49; 056 81 32 51  

 факс: 056 81 32 59  

 e-mail: rioburgas@gmail.com ; rio_burgas@mon.bg 

  web: http://www.rioburgas.org/ 

Регионален инспекторат по  гр. Варна 9000, ул. "Цар Симеон I" 32  
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образованието –  Варна  тел.: 052 63 22 43 

 факс: 052 63 22 98 

 e-mail: rio@rio-varna.bg ; rio_varna@mon.bg 

 web: http://rio-varna.bg 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Велико Търново 

 гр. Велико Търново 5002, ул."Арх. Георги Козаров" 1, п.к. 52 

 тел.: 062 63 48 76 

 факс: 062 62 80 37 

 e-mail: rio_vt@vali.bg ; rio_veliko_tarnovo@mon.bg 

 web: http://riovt.hit.bg/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Видин 

 гр. Видин 3700,пл. "Бдинци" 2А, ет. 12, п.к.23 

 тел.: 094 60 17 31; 

 факс: 094 60 17 34 

 e-mail: iomon-vidin@dir.bg ; rio_vidin@mon.bg 

 web: http://rio-vidin.org 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Враца 

 гр. Враца 3000, ул."Софроний Врачански" 6 

 тел.: 092 62 22 82; 092 62 46 43 

 факс: 092 62 46 43 

 e-mail: riovr@abv.bg ; rio_vraca@mon.bg 

 web: http://www.rio-vratza.com/ ; http://www.riobg.com/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Габрово 

 гр. Габрово 5300, ул. „Брянска” № 30 ет.7 

 тел.: 066 80  68 53 

 факс: 066 80  68 53 

 e-mail: rio_gabrovo@yahoo.com ; rio_gabrovo@mon.bg 

 web: http://rio-gabrovo.org/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Добрич 

 гр. Добрич 9300, пл."Свобода" 5, ет.3, п.к.153 

 тел.: 058 602 307 

 факс: 058 605 407 

 e-mail: rio_dobrich@dobrich.net ; riodobrich@gmail.com ; 
mondb@mail.bg ; rio_dobrich@mon.bg 

 web: http://www.rio-dobrich.dobrich.net/ ; 
http://www.riodobrich.ucoz.org 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Кърджали 

 гр. Кърджали 6600,ул."Миньорска" 1 

 тел.: 0361 60-4-10 

 факс: 0361 60-4-20 

 e-mail: riokardjali@abv.bg ; rio_kardjali@mon.bg 

 web: http://www.rio26.escom.bg/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Кюстендил 

 гр. Кюстендил 2500, ул."Демокрация" 55 

 тел.: 078 55 00 74 

 факс: 078 55 00 74 

 e-mail: io_mon_kst@abv.bg ; rio_kjustendil@mon.bg 

 web: http://www.rio-kyustendil.com 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Ловеч 

 гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска"  № 43, ет.10 

 тел.: 068 60 38 06; 068 60 38 08 

 факс: 068 60 38 07 
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 e-mail: rio_lovech@yahoo.com ; rio_lovech@mon.bg 

 web: http://rio-lovech.com/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Монтана 

 гр. Монтана 3400, пл. Жеравица, 1, ет.7 

 тел.: 0879 22 02 99 

 факс: 096 300 984 

 e-mail: io_montana@yahoo.com ; rio_montana@mon.bg 

 web: http://web.net-surf.net/riomontana 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Пазарджик 

 гр. Пазарджик 4400, ул."Пейо Яворов" 1, п.к.69 
 тел.: 034 44 38 72 
 факс: 034 44 62 70 
 e-mail: riopz@pasat.bg ; rio_pazardjik@mon.bg 
 web: http://riopz.com 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Перник 

 гр. Перник 2300, ул."Св.св.Кирил и Методий" 11 

 тел.: 076 60 48 30; 076 60 16 78; 076 60 11 85 

 факс: 076 60 48 30 

 e-mail: riomon14@yahoo.com ; rio_pernik@mon.bg 

 web: http://www.riobg.com 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Плевен 

 гр. Плевен 5800, ул."Д.Константинов" 23, ет.3, п.к.4 

 тел.: 064 80 09 12; 064 80 09 54 

 факс: 064 80 02 06 

 e-mail: io_pleven@yahoo.com ; rio_pleven@mon.bg 

 web: http://www.riobg.com 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Пловдив 

 гр. Пловдив 4000, ул."Цариброд" 1 

 тел.: 032 63 18 41; 032 63 18 43; 032 62 89 80 

 факс: 032 63 18 47 

 e-mail: rioplovdiv@gmail.com ; rio_plovdiv@mon.bg 

 web: http://www.riobg.com 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Разград 

 гр. Разград 7200, ул."Бели лом" 40, п.к.21 

 тел.: 084 61 11 17 

 факс: 084 66 09 34 

 e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg ; rio_razgrad@mon.bg 

 web: http://rio-razgrad.com/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Русе 

 гр. Русе 7000, ул."Църковна независимост" 18, п.к.70 

 тел.: 082 83 45 32 

 факс: 082 82 33 42 

 e-mail: mail@rio-ruse.org ; rio_ruse@mon.bg 

 web: http://www.rio-ruse.org 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Силистра 

 гр. Силистра 7500, ул."Шар планина" 75, п.к.286 

 тел.: 086 82 39 54; 086 82 39 58 

 факс: 086 82 39 58 

 e-mail: rio_silistra@mbox.contact.bg ; rio_silistra@mon.bg 

 web: http://www.rio19.escom.bg 

Регионален инспекторат по 
образованието – Сливен   

 гр. Сливен, бул. "Братя Миладинови" 18 ет.2 

 тел.: 044 611 001 
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 факс: 044 623 746 

 e-mail: rio_sliven@mon.bg; rio_sliven@abv.bg 

 web: http://www.rio-sliven.org 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Смолян 

 гр. Смолян 4700, ул."България" 14 

 тел.: 0301 6 24 06; 0301 6 28 56; 0301 6 50 28 

 факс: 0301 6 24 53 

 e-mail: rio_sm@abv.bg ; rio_smolian@mon.bg 

 web: http://www.rio21.escom.bg 

Регионален инспекторат по 
образованието –  София - град 

 гр. София-град ул."Антим І" № 17 

 тел.: 02 935 60 51; 02 935 60 50 

 факс: 02 988 39 37 

 e-mail: inspektorat@mail.orbitel.bg ; rio_sofia_grad@mon.bg 

 web: http://www.rio-sofia-grad.com/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  София - област 

 гр. София,  бул."Цариградско шосе" 125, бл.5 

 тел.: 02 971 02 99; 02 73 98 64 

 факс: 02 870 53 27 

 e-mail: rio_sfo@abv.bg ; rio_sofia_oblast@mon.bg 

 web: http://www.rio26.escom.bg/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Стара Загора 

 гр. Стара Загора 6000, ул."Барейро" 9, п.к.175 

 тел.: 042 62 76 07; 042 25 21 29 

 факс: 042 62 76 07; 042 25 21 29 

 e-mail: slavova@iosz.org ; rio_stara_zagora@mon.bg 

 web: http://www.rio24.escom.bg ; http://iosz.org 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Търговище 

 гр. Търговище 7700, ул."Иван Вазов" 1, ет.2, п.к. 202 

 тел.: 0601 6 28 37 

 факс: 0601 6 33 19 

 e-mail: riotg@abv.bg ; rio_targovishte@mon.bg 

 web: http://www.riotargovishte.com 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Хасково  

 гр. Хасково 6300, пл. "Свобода" № 5, ет.3, п.к. 179 

 тел.: 038 65 00 60 

 факс: 038 62 25 03 

 e-mail: schooldc@haskovo.spnet.net ; rio_haskovo@mon.bg 

 web: http://rio.escom.bg/ 

Регионален инспекторат по 
образованието –  Шумен  

 гр. Шумен 9700, ул."Цар Калоян" 1 

 тел.: 054 80 03 73 

 факс: 054 80 03 73 

 e-mail: rio-shumen@icon.bg ; rio_shumen@mon.bg 

 web: http://www.rio-shumen.net  

Регионален инспекторат по 
образованието –  Ямбол  

 гр. Ямбол 8600, ул."Жорж Папазов" 6, п.к.449 

 тел.: 046 66 10 77; 046 66 10 74 

 факс: 046 66 10 76 

 e-mail: rio@yambollan.com ; rio_yambol@mon.bg 

 web: http://rio.yambollan.com/ 
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Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 115). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

За какви нарушения можете 
да се обърнете към 
Инспектората на 
Министерството на 
земеделието и храните? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 незаконосъобразни действия или бездействия на служители и 
други нарушения на служебните им задължения; 

 корупционни действия във връзка с прилагането на Програмата за 
развитие на селските райони и Оперативната програма за развитие та 
сектор „Рибарство“. 

За нередности в работата на 
кои органи и 
административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Министерство на земеделието и храните; 

 Областни дирекции „Земеделие“; 

 Българска агенция по безопасност на храните; 

 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 
животновъдството; 

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол; 

 Контролно-техническа инспекция; 

 Национална служба по зърното; 

 Изпълнителна агенция по лозата и виното; 

 Национална служба по съвети в земеделието; 

 Изпълнителна агенция по горите. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да 
подадете сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. София, 
бул. „Христо Ботев“ № 55; 

 по телефона: 0 800 20 200. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на земеделието и храните 

Срок за разглеждане на 
сигнала 

 До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено важни 
причини налагат това. 

Срок за уведомяване на 
подателя за резултатите от 
проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от постановяването 
на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на хартиен 
носител, изпратено на посочения от него адрес и/или с писмо по 
електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок, който по изключение, 
може да бъде продължен с не повече от 2 месеца, като подателят се 
уведомява. 
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Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, по който 
има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или 
съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 117). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 

 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или 
бездействия на служители и други нарушения на служебните 
им задължения. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни 
структури можете да сигнализирате? 

 Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията; 

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; 

 Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“; 

 Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 
информационни системи“; 

 Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“; 

 Изпълнителна агенция „Морска администрация“; 

 Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река 
Дунав“- гр. Русе; 

 Национална многопрофилна транспорта болница-гр. 
София; 

 Многопрофилна транспортна болница-гр. Пловдив. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9; 

 по телефона: 02) 940 94 30 и 02) 940 94 36 (от понеделник до 
петък, от 09.00 ч до 17.30 ч.); 

 по факса (02) 940 98 18; 

 чрез електронна форма на интернет сайта на Комисията по 
превенция и противодействие на корупцията към МС: 
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 
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Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, по 
който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на 
решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 

 

 
ДИРЕКЦИЯ „КОНЦЕСИИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ 

ДРУЖЕСТВА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” 
 

Кои са основните функции на 
Дирекция „Концесии и контрол върху 
дейността на търговските дружества и 
държавните предприятия”? 

Дирекцията осъществява следните контролни дейности: 

 организира и осъществява контрол върху договорите за 
предоставяне на концесии ; 

 подпомага министъра при упражняване правата на 
държавата върху дялове или акции на търговски дружества в 
транспорта и съобщенията; 

 подпомага министъра при упражняване правата на 
министъра като орган на управление на държавните 
предприятия в тази област ; 

 организира проверки и текущ контрол на едноличните 
търговски дружества, в които министърът упражнява правата 
на едноличния собственик на капитала, и в търговските 
дружества с мажоритарно държавно участие в капитала и на 
държавните предприятия, в които министърът представлява 
държавата в общото събрание. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

 по факс на номера на инспектората на МТИТС (02/9409 
818); 

 чрез деловодството на МТИТС; 

 чрез телефон за сигнали за корупция с номера: 02/940 94 
30 и 02/940 94 36: от понеделник до петък, от 09.00 ч до 17.30 ч. 

 

Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 118). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
 

За какви нарушения можете 

да се обърнете към 

Инспектората на 

Министерството на 

регионалното развитие? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 лошо управление; 

 неефективна работа, незаконосъобразни или неправилни действия 

или бездействия на служители и други нарушения на служебните им 

задължения; 

За нередности в работата на 

кои органи и 

административни структури 

можете да сигнализирате? 

 Министерство на регионалното развитие; 

 Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да 

подадете сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. София 

1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19; 

 по телефона: 0 800 11 918; 

 по факса: 02) 9405 370; 

 по електронната поща: inspektorat@mrrb.government.bg и 

anticorr@mrrb.government.bg. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на регионалното развитие 

Срок за разглеждане на 

сигнала 

 До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено важни 

причини налагат това. 

Срок за уведомяване на 

подателя за резултатите от 

проверката. Начин на 

уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от постановяването 

на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на хартиен 

носител, изпратено на посочения от него адрес и/или с писмо по 

електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По изключение, 

срокът може да бъде продължен с не повече от 2 месеца, като 

подателят се уведомява. 
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Обжалване на резултатите от 

проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, по който 

има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или 

съдържат нови факти и обстоятелства. 

 

Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 121). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

 

За какви нарушения можете да се 

обърнете към Инспектората по чл. 46 

от Закона за администрацията на 

Министерството на младежта и 

спорта? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 качеството на предоставяните административни услуги; 

 неефективна работа, незаконосъобразни или неправилни 

действия или бездействия на служители и други нарушения 

на служебните им задължения;. 

За нередности в работата на кои 

органи и административни структури 

можете да сигнализирате? 

 Министерство на младежта и спорта; 

 Национален център „Европейски младежки програми и 

инициативи“; 

 Антидопингов център-София. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 

сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 

София 1040,б ул. „Васил Левски“ № 75; 

 по телефона: 02) 9 300 515; 

 по факса: 02) 9 300 515; 

 по електронната поща: 

anticorruptiоn@mpes.government.bg; 

 Сигнали в електронна форма могат да се подават и чрез 

интернет сайта на Комисията по превенция и 

противодействие на корупцията към МС: 

http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12.  

До кого се адресира сигналът? Министъра на младежта и спорта 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 

важни причини налагат това. 
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Срок за уведомяване на подателя за 

резултатите от проверката. Начин на 

уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 

постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 

хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 

с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 

изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 

месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 

проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 

по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 

на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 

 

 
ИНСПЕКТОРАТ ПО ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
(Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта) 

 

Кои са основните функции на 
Инспектората по дейността на 
спортните организации? 

Инспекторатът по дейността на спортните организации 
осъществява следните контролни дейности: 

 контрол върху дейността на спортните организации, 
финансирани от министерството или които предлагат 
спортни услуги. 

 извършва проверки по сигнали, молби, жалби и заявления 
на граждани и организации, но те трябва да се отнасят срещу 
незаконни или неправилни действия на спортни 
организации. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

 по email на адрес: anticorruption@mpes.government.bg 

 по телефона на номер: 02/9300 515; тел/факс: 02/ 9300661 

 

Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 122). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 
 

За какви нарушения можете да се 

обърнете към Инспектората на 

Министерството на инвестиционното 

проектиране? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 неефективна работа, незаконосъобразни или неправилни 

действия или бездействия на служители и други нарушения 

на служебните им задължения;. 

За нередности в работата на кои 

органи и административни структури 

можете да сигнализирате? 

 Министерство на инвестиционното проектиране; 

 Агенция по геодезия, картография и кадастър; 

 Дирекция за национален строителен контрол. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 

сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 

София 1000, ул. „Съборна“ № 1; 

 по телефона: 02) 9046 815; 

 по факса: 02) 9046 896; 

 чрез електронната форма за подаване на сигнали за 

корупция на интернет страницата на МИП: 

http://www.mip.government.bg/bg/page/46. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на инвестиционното проектиране 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 

важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 

резултатите от проверката. Начин на 

уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 

постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 

хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 

с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 

изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 

месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 

проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
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по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 

на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
 

 
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

 

Кои са основните функции на ДНСК? ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за 
устройство на територията (ЗУТ)  и на нормативните актове 
по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. 
влагането на качествени строителни материали и изделия с 
оглед осигуряването на сигурността, безопасността, 
достъпността и другите нормативни изисквания към всички 
строежи на територията на Република България.  

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

 По е-mail: coruption@dnsk.mip.government.bg – за сигнали 
да корупция в системата на ДНСК; 

 По телефона: 080011081 – безплатен за сигнали за 
корупция в системата на ДНСК. 

 
КОНТАКТИ НА ДНСК 

 

РДНСК - ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН  
 гр. София, ул. Алабин №35 

 тел: 02 8107 618 

РО НСК - Благоевград  

 

 гр. Благоевград– 2700, бул. Иван Михайлов № 49, п.к. 41 

 тел: 073 83 15 39 

 факс: 073 83 15 43 

РО НСК - Кюстендил 

  

 гр. Кюстендил – 2500, ул. Цар Освободител №15 

 тел: 078 54 88 50 

 факс: 078 54 83 06 

РО НСК - Перник  

  

 гр. Перник – 2300, ул. Търговска №46 

 тел: 076 60 01 12 

 факс: 076 60 20 88 

РО НСК - Софийска област 

  

 гр. София – 1000, ул. Алабин №35 

 тел: 02 988 03 22  

 факс: 02 987 50 56 

РО НСК - София 

  

 гр. София – 1000, ул. Алабин №35,  ет. 3 

 тел: 02 8107614 

  факс: 02 989 22 57 

РДНСК - СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН  
 гр. Враца, ул. Христо Ботев №46, п.к.262 

 факс: 092 62 74 85 

РО НСК - Видин 

 

 гр. Видин – 3700, пл. Бдинци №1, п.к.158 

 тел: 094 601 353 

 факс: 094 601 228 

РО НСК - Враца 

 

 гр. Враца – 3000, ул. Христо Ботев №46, п.к.262 

 тел: 092 62 22 84 

 факс: 092 62 23 29 
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РО НСК - Ловеч 

 

 гр. Ловеч – 5500, бул. България №3, ет 5,  п.к. 61 

 тел: 068 601 794 

 факс: 068 601 796 

РО НСК - Монтана 

 

 гр. Монтана –3400, ул.Ал.Стамболийски 12, п.к.279 

 тел: 096 30 30 41 

 факс: 096 30 30 40 

РО НСК - Плевен 

 

 гр. Плевен – 5800, ул. Дойран №160, ет.6, сградата на СМК 

 тел: 064  80 10 59 

 факс: 064 80 15 42 

РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 
РАЙОН  

 гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 47 

 тел: 032 60 48 77 

РО НСК - Кърджали 

 

 гр. Кърджали – 6600, бул.Републиканска 25, пк.5 

 тел: 0361 622 21 

 факс: 0361 622 32 

РО НСК - Пазарджик 

 

 гр. Пазарджик – 4400, бул. Генерал Гурко №3А 

 тел: 034 44 55 31 

 факс: 034 44 35 22 

РО НСК - Пловдив 

 

 гр. Пловдив – 4000, ул. Цанко Дюстабанов 47 

 тел: 032 60 48 76 

 факс: 032 63 42 54 

РО НСК - Смолян 

 

 гр. Смолян – 4700, бул. България №14, п.к. 81 

 тел: 0301 62 890 

 факс: 0301 62 846 

РО НСК - Хасково 

 

 гр. Хасково – 6300, ул. Ивайло № 1 

 тел: 038 62 49 88 

 факс: 038 66 13 60 

РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН  

 гр. Русе, ул. Отец Паисий № 5, п.к.44 

 тел: 082 820 265 

 факс: 082 820 266 

РО НСК - Велико Търново 

 

 гр. Велико Търново – 5000, ул. Цар Теодор Светослав № 59, 

 тел: 062 63 04 05 

 факс: 062 62 05 28 

РО НСК - Габрово 

 

 гр. Габрово – 5300, пл. Възраждане №3, eт.3, п.к. 145 

 тел: 066 801 371 

 факс: 066 801 368  

РО НСК - Разград 

 

 гр. Разград – 7200, бул. България № 15, ет.5, п.к. 115 

 тел: 084 66 13 93 

 факс: 084 66 13 92 

РО НСК - Русе 

 

 гр. Русе – 7000, ул. Отец Паисий № 5, п.к. 44 

 тел: 082 820 267 

 факс: 082 820 270 

РО НСК - Силистра 

 

 гр. Силистра – 7500, Централна поща п.к. 96, ул. Илия 
Блъсков 1 

 тел: 086 821 922 
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 факс: 086 821 966 

РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН 

 

 гр.Бургас, бул. Стефан Стамболов №120 

 тел: 056 81 33 56 

РО НСК - Бургас 

 

 гр. Бургас – 8000, бул. Стефан Стамболов № 120, ет.5 

 тел: 056 81 33 57 

 факс: 056 81 33 56 

РО НСК - Сливен 

 

 гр. Сливен – 8800, бул.Хаджи Димитър №41, ет.3, п.к.120 

 тел: 044 622 378 

 факс: 044 624 359 

РО НСК - Стара Загора 

 

 гр. Стара Загора – 6000, ул.Цар Симеон Велики № 1 

 тел: 042 63 84 40 

 факс: 042 62 27 59 

РО НСК - Ямбол 

 

 гр. Ямбол – 8600, пл. Освобождение №7,ет.3, п.к. 55 

 тел: 046 66 39 26 

 факс: 046 66 39 39 

РДНСК - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН  
 гр.Варна бул. Цар Освободител №76Г 

 тел: 052 699 565 

РО НСК - Варна 

 

 гр. Варна – 9000, бул. Цар Освободител №76Г, п.к.249 

 тел: 052 635 176 

 факс: 052 63 44 00 

РО НСК - Добрич 

 

 гр. Добрич – 9300, бул. Добруджа №28, ет. 1 

 тел: 058 600 998 

 факс: 058 601 042 

РО НСК - Търговище 

 

 гр. Търговище – 7700, ул. Преслав №2, п.к.183 

 тел: 0601 6 57 39 

 факс: 0601 6 36 18 

РО НСК - Шумен 

 

 гр. Шумен – 9700, ул.  Съединение №107, п.к.117 

 тел: 054 802 666 

 факс: 054 802 666 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 124). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Министерството на икономиката и 
енергетиката? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 измами; 

 нередности; 

 неефективна работа, незаконосъобразни или неправилни 
действия или бездействия на служители и други нарушения 
на служебните им задължения 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Министерство на икономиката и енергетиката; 

 Агенция за приватизация и следприватизационен 
контрол; 

 Агенция за устойчиво енергийно развитие; 

 Агенция по обществени поръчки; 

 Българска агенция по инвестиции; 

 Български институт по метрология; 

 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор; 

 Държавна комисия по стоковите борси и тържища; 

 Изпълнителна агенция „Българска служба по 
акредитация“; 

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средни предприятия; 

 Комисия за защита на потребителите; 

 Патентно ведомство; 

 Център на промишлеността на Република България в 
Москва. 

Кой може да адресира сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1052, ул. „Славянска“ № 8; 

 пощенските кутии за сигнали, намиращи се в трите сгради 
на министерството; 

 по телефона: 0 800 11 070 (безплатен); 

 по факса: 02) 981 17 19; 

 по електронната поща: anticorruptiоn@mee.government.bg. 

До кого се адресира сигналът? Министъра на икономиката и енергетиката 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 
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 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 126). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ” 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Държавна агенция „Архиви“? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 измами; 

 нередности; 

 неефективна работа, незаконосъобразни или неправилни 
действия или бездействия на служители и други нарушения 
на служебните им задължения;. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Държавна агенция „Архиви“ 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1000, ул. „Московска“ № 5; 

 по телефона: 02) 940 01 17; 

 по електронната поща: inspektorat@archives.government.bg. 

До кого се адресира сигналът? Председателя на Държавна агенция „Архиви“ 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 

Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 

изпълнителна власт” (стр. 127). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Държавната агенция за бежанците? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 неефективна работа, незаконосъобразни или неправилни 
действия или бездействия на служители и други нарушения 
на служебните им задължения;. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Държавна агенция за бежанците 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б; 

 по телефона: 02) 81 81 209; 

 чрез интернет страницата на ДАБ: 
www.aref.government.bg  

До кого се адресира сигналът? Председателя на Държавната агенция за бежанците 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 129). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Държавна агенция „Национална 
сигурност“? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители от агенцията; 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 управление и разпореждане с материални средства. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Държавна агенция „Национална сигурност“ 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1407, бул. „Черни връх“ № 45; 

 по телефона: 02) 814 72 55; 

 чрез интернет страницата на ДАНС: www.dans.bg. 

До кого се адресира сигналът? Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 130). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Националния статистически 
институт? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители от администрацията на НСИ и териториалните 
статистически бюра;. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Национален статистически институт; 

 Териториални статистически бюра. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1038, ул. „Панайот Волов“ № 2; 

 по телефона: 02) 9857 746, 02) 9857 552; 

 по факса: 02) 9857 764. 

До кого се адресира сигналът? Председателя на Националния статистически институт 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 132). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Агенцията за социално подпомагане? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 неефективно управление; 

 незаконни или неправилни действия или бездействия при 
предоставяне на социални услуги, отпускане на социални и 
семейни помощи, социална рехабилитация и интеграция на 
хора с увреждания; 

 нарушения при приемане, разходване и отчитане на 
хуманитарни помощи и дарения;. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Агенция за социално подпомагане; 

 Регионални дирекции за социално подпомагане в 
областните административни центрове; 

 Дирекции „Социално подпомагане“; 

 Специализирани институции за социални услуги  (домове 
за деца, домове за възрастни хора); 

 Социални услуги, предоставяни в общността (приюти, 
защитени жилища, центрове за настаняване, центрове за 
обществена подкрепа, дневни центрове, кризисни центрове). 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1051, ул. „Триадица“ № 2 

 по телефона: 02) 811 96 07, 02) 935 0550; 

 по електронната поща: ok@asp.government.bg; 

 чрез интернет страницата на АСП 
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12.  

До кого се адресира сигналът? Изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 
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Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 134). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ 

 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси“? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 неефективно управление; 

 незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители в агенцията;. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1000, ул. „Московска“ № 3; 

 по телефона: 0 800 12 909; 

 Електронна форма за подаване на сигнали – чрез сайта на 
Комисията по превенция и противодействие на корупцията 
към МС: 
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12.  

До кого се адресира сигналът? Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“ 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 



 

Справочник за функциите на контролните органи в областта на противодействие на                  

корупцията в държавната администрация 
 

75 

Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 136). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Държавна агенция „Технически 
операции“? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 нарушение на служебните задължения; 

 незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители в агенцията. 

Проверките обхващат дирекциите и самостоятелните 
структурни звена, които не осъществяват дейности по 
осигуряване и прилагане на специални разузнавателни 
средства. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Държавна агенция „Технически операции“ 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма, 
по общите правила на АПК. 

До кого се адресира сигналът? Председателя на Държавна агенция „Технически операции“ 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в централната 
изпълнителна власт” (стр. 138). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Националната здравноосигурителна 
каса? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 неизпълнение на служебни задължения; 

 неефективна работа; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или 
бездействия на служители. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Централно управление на Националната 
здравноосигурителна каса; 

 Районни здравноосигурителни каси. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София, ул. „Кричим“ № 1 – приемна на НЗОК; 

 на хартиен носител: лично или по пощата в деловодствата 
на РЗОК; 

 по електронната поща: anticorruption@nhif.bg; 

 по телефона: 0 800 14 800; 

 по факса: 02) 965 6840. 

До кого се адресира сигналът? Управителя на Националната здравноосигурителна каса 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 
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Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в независими комисии и 
съвети, отчитащи дейността си пред Народното събрание” (стр. 141). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Държавен фонд „Земеделие“? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 неизпълнение на служебни задължения; 

 неефективна работа; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или 
бездействия на служители. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Държавен фонд „Земеделие“ 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136; 

 по електронната поща: signali@dfz.bg; 

 по телефона: 02) 81 87 478; 81 87 106 – за директна връзка с  
Инспектората; 

  0 700 106 16 (на цената на един градски разговор). 

До кого се адресира сигналът? Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в независими комисии и 
съвети, отчитащи дейността си пред Народното събрание” (ст. 143). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО 
ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 

 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Комисията за отнемане на незаконно 
придобито имущество? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 неизпълнение на служебни задължения; 

 неефективна работа; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или 
бездействия на служители . 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София, бул. „Витоша“ № 6; 

 в пощенските кутии в сградата на инспектората на 
посоченият горе адрес, както и в сградата на централното 
управление на КОНПИ на адрес:  гр. София, ул. „Г. С. 
Раковски” № 112 

 по електронната поща: anticorruption@ciaf.government.bg. 

До кого се адресира сигналът? Председателя на Комисията за отнемане на незаконно 
придобито имущество 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 
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Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 
специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в независими комисии и 
съвети, отчитащи дейността си пред Народното събрание” (стр. 146). 
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ИНСПЕКТОРАТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Инспектората на 
Националния осигурителен институт? 

Инспекторатът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 неизпълнение на служебни задължения; 

 неефективна работа; 

 незаконосъобразни или неправилни действия или 
бездействия на служители. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Национален осигурителен институт; 

 Териториални поделения на Националния осигурителен 
институт. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64; 

 по електронната поща: noi@nssi.bg. 

До кого се адресира сигнала? Управителя на Националния осигурителен институт 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в независими комисии и 
съвети, отчитащи дейността си пред Народното събрание” (стр. 147). 
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ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 
 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към държавния инспектор 
на Комисията за финансов надзор? 

Инспекторът разглежда сигнали за: 

 корупция; 

 злоупотреба с власт; 

 неизпълнение на служебни задължения; 

 неефективна работа;  

 незаконосъобразни или неправилни действия или 
бездействия на служители. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

 Комисия за финансов надзор 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София 1000, ул. „Будапеща“ № 16; 

 по електронната поща: corruption@fsc.bg; 

 по факса: 02) 829 43 24. 

До кого се адресира сигналът? Председателя на Комисията за финансов надзор 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от постъпването на сигнала. 

 Допуска се удължаване на срока с 1 месец, когато особено 
важни причини налагат това. 

Срок за уведомяване на подателя за 
резултатите от проверката. Начин на 
уведомяване 

 Подателят следва да бъде уведомен в 7-дневен от 
постановяването на решението по сигнала.  

 Подателят следва да бъде уведомен с официално писмо на 
хартиен носител, изпратено на посочения от него адрес и/или 
с писмо по електронната поща, от която е изпратил сигнала. 

 Решението се изпълнява в едномесечен срок. По 
изключение, срокът може да бъде продължен с не повече от 2 
месеца, като подателят се уведомява. 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението по сигнала не подлежи на обжалване. 

 Не се разглеждат сигнали, подадени повторно по въпрос, 
по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 
на решението или съдържат нови факти и обстоятелства. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в независими комисии и 
съвети, отчитащи дейността си пред Народното събрание” (стр. 149). 
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КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

За какви нарушения можете да се 
обърнете към Комисията за 
предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси? 

Комисията разглежда сигнали за: 

 конфликт на интереси. 

Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо 
публична длъжност, има частен интерес, който може да 
повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение 
на правомощията или задълженията му по служба. 

Комисията може да започне производство по установяване на 
конфликт на интереси и по нейно решение или по искане на 
лицето, заемащо публична длъжност. 

За нередности в работата на кои 
органи и административни структури 
можете да сигнализирате? 

Лица, заемащи публични длъжности: 

 президентът и вицепрезидентът; 

 съдиите от Конституционния съд; 

 народните представители; 

 министър-председателят, заместник министър-
председателите, министрите и заместник-министрите; 

 председателите на Върховния касационен съд и на 
Върховния административен съд и главният прокурор; 

 омбудсманът и заместник-омбудсманът; 

 областните управители и заместник областните 
управители; 

 кметовете, заместник-кметовете на общини и на райони 

 общинските съветници; 

 членовете на Висшия съдебен съвет; 

 главният инспектор и инспекторите от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет; 

 председателят и членовете на Сметната палата; 

 управителят, подуправителят и членовете на 
управителния съвет на Българската народна банка; 

 управителят и подуправителят на Националния 
осигурителен институт; 

 ръководителите на задграничните представителства на 
Република България (посолства, постоянни представителства 
и постоянни делегации при международни организации, 
генерални консулства, консулства, вицеконсулства и 
консулски агентства, дипломатически бюра и бюра за връзка, 
специални мисии); 

 административните ръководители на органите на 
съдебната власт (председатели на съдилища, районен, 
окръжен, военно-окръжен прокурор, ръководител на 
специализираната прокуратура, апелативен прокурор, 
ръководител на апелативната специализирана прокуратура, 
директор на Националната следствена служба); 

 едноличните органи, техните заместници и членовете на 
колегиални органи по чл. 19, ал. 4 от Закона за 
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администрацията /държавни комисии, държавни агенции, 
изпълнителни агенции/, както и членовете на други 
колегиални органи, създадени със закон; 

 ръководителите на бюджетни организации, създадени със 
закон, с решение на Народното събрание или с акт на 
Министерския съвет; 

 членовете на надзорния съвет, управителят на 
Националната здравноосигурителна каса и директорите на 
районните здравноосигурителни каси; 

 съдиите, прокурорите и следователите; 

 съдиите по вписванията и държавните съдебни 
изпълнители; 

 представителите на държавата или общините в органите 
на управление или контрол на търговски дружества с 
държавно или общинско участие в капитала или на 
юридически лица с нестопанска цел; 

 управителите и членовете на органите на управление или 
контрол на общински или държавни предприятия, както и на 
други юридически лица, създадени със закон, с акт на 
държавен орган или на орган на местното самоуправление; 

 членовете на политическите кабинети и съветниците и 
експертите към политическите кабинети; 

 служителите в администрацията на президента, на 
органите на законодателната, изпълнителната и съдебната 
власт, служителите в местната администрация, служителите в 
администрацията на органи, създадени със закон, с 
изключение на служителите, които заемат технически 
длъжности. 

Кой може да подава сигнали?  

 

Сигнали могат да подават: 

 граждани; 

 юридически лица – неправителствени организации; 

 юридически лица – търговски дружества; 

 омбудсманът. 

Анонимни сигнали не се разглеждат. 

По какъв начин можете да подадете 
сигнал? 

Сигналът може да бъдат подаден в писмена или устна форма: 

 на хартиен носител: лично или по пощата, на адрес: гр. 
София, бул. „Витоша“ № 18; 

 по телефона: 02) 811 90 11, 02) 811 90 33; 

 по факса: 02) 811 90 30. 

До кого се адресира сигналът? Председателя на Комисията за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси 

Срок за разглеждане на сигнала  До 2 месеца от откриване на производството по сигнала 

Уведомяване за решението по сигнала Решението на Комисията за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси се съобщава на:  

 заинтересованото лице; 

 органа по избора или назначаването; 

 съответната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 1 или 3 от ЗПУКИ, 
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както следва: 

- постоянна парламентарна комисия (за решенията по 
сигнали срещу президента, вицепрезидента, съдиите от 
Конституционния съд, народните представители, министър-
председателя, заместник министър-председателите, 
министрите, омбудсмана и заместник-омбудсмана, членовете 
на Висшия съдебен съвет, включително председателите на 
Върховния касационен съд и на Върховния административен 
съд и главния прокурор, главния инспектор и инспекторите 
от Инспектората към Висшия съдебен съвет, председателя и 
членовете на Сметната палата, управителя, подуправителите 
и членовете на управителния съвет на Българската народна 
банка, управителя и подуправителя на Националния 
осигурителен институт, членовете на органи, които изцяло 
или частично се избират от Народното събрание); 

- постоянна комисия от общински съветници (за решения по 
сигнали срещу общински съветници и кметове); 

 окръжната прокуратура по седалището на органа (по 
избора или назначаването, на парламентарната или на 
общинската комисия); 

Обжалване на резултатите от 
проверката 

 Решението, с което се установява конфликт на интереси, 
може да се оспори от заинтересованото лице по правилата на 
АПК пред съответния административен съд в 14-дневен срок 
от съобщаването му. 

 Прокурорът може да подаде протест до съда в 
едномесечен срок от съобщаването на решение, с което е 
установено, че не е налице конфликт на интереси. 

 
Пълно описание на правомощията на съответния инспекторат можете да намерите в 

специалната част на настоящия справочник – „Контролни органи в независими комисии и 
съвети, отчитащи дейността си пред Народното събрание” (стр. 151). 
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РАБОТА ПО СИГНАЛИ 

КАТАЛОГ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО ЧЛ. 
46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

Наличие на специален ред за 
проверка по сигнали във 
вътрешните правила за работата 
на инспекторатите 

Главен инспекторат към Министерски съвет, 
Министерство на правосъдието, Министерство на 
външните работи, Министерство на земеделието и 
храните, Министерство на инвестиционното 
проектиране, Национален осигурителен институт 

Специален ред за завеждане  Министерство на външните работи, Министерство 
на правосъдието, Комисия за отнемане на 
незаконно придобито имущество, Министерство 
на инвестиционното проектиране, Министерство 
на оконолната среда и водите 

Специализирано деловодство на 
инспектората 

Министерство на външните работи, Министерство 
на оконолната среда и водите 

Ред за образуване на преписка 
по постъпил сигнал 

Министерство на външните работи 

Писмени протоколи за 
постъпили устни сигнали 

Министерство на външните работи 

Правила за даване на 
разяснения на подателя на 
сигнала 

Министерство на външните работи 

Правила за защита 
самоличността на подателя на 
сигнала 

Министерство на външните работи, Министерство 
на правосъдието, Комисия за отнемане на 
незаконно придобито имущество 

Правила за подаване на сигнал 
от служители в 
администрацията 

Министерство на външните работи 

Вътрешни правила за защита на 
лицата, подали сигнали за 
корупция корупционни прояви 
и/или конфликт на интереси 

Комисия за отнемане на незаконно придобито 
имущество, Министертво на икономиката и 
енергетиката 
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ІІ. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ  

 
1. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Главният инспекторат към Министерския съвет е на пряко подчинение 

на министър-председателя. Той осъществява административен контрол в 
администрацията на Министерския съвет и администрациите на второстепенните 
разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет. Такива 
второстепенни разпоредители са:  

1) директорът на болница „Лозенец“; 
2) Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския 

съвет;  
3) председателят на Държавна агенция „Архиви“ (в агенцията е създаден 

инспекторат, който осъществява контрол върху нейната дейност);  
4) областните управители;  
5) председателят на Държавната агенция за българите в чужбина;  
6) изпълнителният директор на Института по публична администрация;  
7) Центърът за превенция и противодействие на корупцията и 

организираната престъпност;  
8) Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните;  
9) Почивна база „Слънчев бряг“ и  
10) Почивна база „Орлица“ - Пампорово. 
Главният инспекторат има правомощия да разглежда сигнали за 

корупция на органи на изпълнителната власт, които са очертани в чл. 19 от 
Закона за администрацията, както следва: 

� Министерски съвет; 
� министър-председател; 
� заместник министър-председатели; 
� министри; 
� областни управители; 
� кметове и кметски наместници; 
� председатели на държавни агенции, държавни комисии; 
� изпълнителни директори на изпълнителни агенции; 
� ръководители на държавни институции, създадени със закон или с 

постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с 
осъществяването на изпълнителната власт. 

Правната уредба се съдържа в чл. 46а от Закона за администрацията, чл. 
62 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация и Вътрешни правила за дейността на Главния инспекторат в 
Администрацията на Министерски съвет, утвърдени със заповед на министър-
председателя № В-11 от 13.02.2012 г., отм. със заповед № В-113 от 29.07.2014 г., с 
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която са утвърдени нови вътрешни правила за дейността на Главния 
инспекторат. 

 
Вътрешните правила за дейността на Главния инспекторат в 
Администрацията на Министерски съвет са публикувани на страницата на 
правителството: http://anticorruption.government.bg/downloads/2/1/1/12zb-
11.pdf.  
 
Функции 
Главният инспекторат има редица специфични дейности, наред с 

присъщите за всеки инспекторат. Съгласно чл. 46а от Закона за 
администрацията той координира и подпомага дейността на другите 
инспекторати, разработва и предлага на министър-председателя за 
утвърждаване на методически указания във връзка с функциите, процедурите 
им за работа и взаимодействието им със специализираните контролни органи, 
методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на 
администрацията. Главният инспекторат подпомага организирането на 
дейността по провеждане на държавната антикорупционна политика и в 
правомощията му е разработването и утвърждаването на Методика за оценка 
на корупционния риск. Към антикорупционните му функции се отнася и 
съдействието за изпълнение на решенията на Комисията по превенция и 
противодействие на корупцията. 

 
Функции на Главния инспекторат на Министерски, определени в чл. 46а от 
Закона за администрацията 
(2) Главният инспекторат:  
1. координира и подпомага дейността на инспекторатите; 
2. предлага на министър-председателя за утвърждаване методология за анализ и 
оценка на ефективността на дейността на администрацията; 
3. предлага на министър-председателя за утвърждаване методически указания във 
връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и 
взаимодействието им със специализираните контролни органи; 
4. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси, както и за други нарушения на служебните 
задължения; 
5. разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и 
държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и информира 
министър-председателя за резултатите; 
6. разработва и утвърждава Методика за оценка на корупционния риск; 
7. осъществява други функции, определени с Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация или възложени му от министър-
председателя. 
Функциите на Главния инспекторат са детайлно разписани във Вътрешните 
правила за дейността на Главния инспекторат в Администрацията на 
Министерския съвет, които са публикувани на сайта на правителството: 
http://anticorruption.government.bg/downloads/2/1/1/12zb-11.pdf.  
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Осъществяваните от Главния инспекторат проверки обхващат сигнали и 
предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители от администрацията на Министерския съвет и второстепенните 
разпоредители с бюджет. Освен това в неговата компетентност е разглеждането 
на постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и 
държавни служители на ръководна длъжност. За извършените проверки и 
резултатите от тях се информира министър-председателят. 

Според чл. 18а от Закона за предотвратява и установяване на конфликт 
на интереси контролът за изпълнение на задълженията на лицата, заемащи 
публични длъжности, се осъществява от съответните комисии по чл. 25, ал. 2, т. 
1 и 3 от същия закон и от органите по избора или назначаването. Това са 
задълженията, свързани с деклариране на несъвместимост и частни интереси, 
които следва да се спазват както при избиране или назначаване, така и през 
време на изпълнение на правомощията или задълженията по служба. 
Министър-председателят е орган по назначаването на заместник-министрите, 
областните управители и заместник областните управители, едноличните 
органи, техните заместници и членовете на колегиални органи по чл. 19, ал. 4 
от Закона за администрацията. В тази връзка Главният инспекторат към 
Министерския съвет осъществява контрола по отношение на лицата, заемащи 
посочените длъжности. При констатирано неизпълнение на задълженията се 
изпраща сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси за издаване на наказателно постановление. 

 
Форми на контрол 
Главният инспекторат извършва проверки, които могат да бъдат: 
� комплекси; 
� тематични; 
� планови; 
� извънпланови;  
� последващи.  
При комплексните проверки се проверява дейността на 

административни звена в администрацията на Министерския съвет и 
второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет. 
Плановите проверки са включени в утвърдения от министър-председателя 
Годишен план за контролната дейност на Главния инспекторат през 
съответната календарна година. Извънплановите проверки не са предвидени в 
годишния план, а се предприемат във връзка с конкретен сигнал. Тематичните 
проверки могат да бъдат планови и извънпланови и се отнасят до отделни 
дейности, осъществявани от подконтролните административни звена. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите до Главния инспекторат могат да се отнасят до: 
� корупционно поведение; 
� злоупотреба с власт; 
� неизпълнение на служебни задължения;  
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� неефективно управление на държавно имущество; 
� незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия 

на органи на изпълнителната власт, на държавни служители на ръководна 
длъжност, на служители от администрацията на Министерския съвет и на 
второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет. 

Сигнал за нарушение може да се подаде като се следват общите 
изисквания на АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 
12-16).  

Постъпилите предложения и сигнали могат да бъдат писмени или устни, 
да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, 
телеграф, факс или електронна поща, както следва:  

 
Сигналите до Главния инспекторат се адресират, както следва: 
Министерски съвет на Република България 
София 1194, бул. „Дондуков“ № 1 
тел. централа (+359 2) 940 29 99 
е-mail: gis@government.bg 
http://anticorruption.government.bg, секция „Внеси сигнал“ 
 
На сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията 

към Министерския съвет - http://anticorruption.government.bg, в секция „Внеси 
сигнал“, е достъпна централизирана електронна форма за подаване на сигнал. 
Сигналът може да се отнася до дейността на всяка администрация, към която 
функционира инспекторат. Подателят на сигнала е необходимо да се 
идентифицира с посочване на име, презиме, фамилия, единен граждански 
номер, адрес, телефон и електронна поща. 

Постъпилите предложения и сигнали, след регистрирането им в 
Единната информационна система за документооборот, се завеждат във 
входящ регистър, в който се посочват името, адреса и телефона на подателя на 
предложението или сигнала, твърденията направени от него и неговите 
искания. 

 
Постъпилите сигнали получават входящ номер и се регистрират в Единната 
информационна система за документооборот. 
 
При постъпване на сигнал за извършено нарушение ръководителят на 

Главния инспекторат може да разпореди предварително проучване с цел 
преценка относно извършване на извънплановата проверка. Предварителното 
проучване се извършва от инспектор, определен от ръководителя на Главния 
инспекторат, чрез изискване на информация, проучване на документи и други. 
Въз основа на резултатите от предварителното проучване се извършва 
преценка за издаване на заповед на министър-председателя за започване на 
извънпланова проверка. 
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Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
За всяка конкретна проверка Главният инспекторат изготвя доклад до 

министър-председателя за резултатите, анализира причините и обстоятелствата, 
свързани с констатираните нарушения, и предлага мерки за отстраняването 
им. 

По отношение на постъпилите предложения и сигнали, в зависимост от 
разглеждания въпрос, ръководителят на Главния инспекторат: 

1) Възлага провеждане на предварително проучване, събиране на 
доказателства за изясняване на фактическата обстановка и изготвяне на 
отговор до подателя; 

2) Възлага извършване на тематична проверка, когато са налице данни 
за предстоящи, извършващи се или извършени нарушения и провеждането на 
предварително проучване би попречило за обективното изясняване на случая. 
След приключването й се изготвя доклад до министър-председателя за 
констатираните резултати и отговор до подателя. 

3) Разпорежда препращане по компетентност, ако сигналът не е в 
правомощията на Главния инспекторат. 

 
 
2. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява 

изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната 
политика, като осъществява административен контрол в министерството. В 
обхвата на контролната дейност се включват и второстепенните разпоредители 
с бюджет по бюджета на Министерството на правосъдието, а именно:  

1) Националното бюро за правна помощ;  
2) Централният регистър на особените залози;  
3) Агенцията по вписванията;  
4) Главна дирекция "Охрана" и  
5) Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". 
Правната уредба на дейността на инспектората се съдържа в чл. 15 от 

Устройствения правилник на Министерството на правосъдието и в Правила за 
организацията на дейността, условията и реда за осъществяване на функциите 
на Инспектората по Закона за администрацията. 

 
Функции 
Инспекторатът осъществява общите за всички инспекторати функции, 

произтичащи съгласно чл. 46 от Закона за администрацията (за справка вижте 
част първа на настоящия справочник, стр. 7-8 и стр. 12-16). Като специфика на 
контролната му дейност може да бъде откроено участието му при 
осъществяване на съвместни проверки и проекти за прилагане и адаптиране 
към българските условия на успешните антикорупционни практики и 
инструменти, прилагани в страните - членки на Европейския съюз. По подобие 
на други инспекторати не извършва финансови проверки, в това число и 
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проверки по провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, 
които са в правомощията на звеното за вътрешен одит. 

 
Специфики в контролната дейност на Инспектората на Министерство на 
правосъдието: 
 - участва при осъществяване на съвместни проверки и проекти за прилагане и 
адаптиране към българските условия на успешните антикорупционни практики и 
инструменти, прилагани в страните - членки на Европейския съюз; 
- участва при осъществяване на проекти за прилагане и адаптиране към българските 
условия на успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в 
страните - членки на Европейския съюз. 
 
Инспекторатът на Министерство на правосъдието не извършва: 
- финансови проверки; 
- проверки относно провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. 
 
Освен инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в структурата 

на Министерството на правосъдието е създаден инспекторат по Закона за 
съдебната власт, който проверява дейността на държавните и частните съдебни 
изпълнители, на съдиите по вписванията, на длъжностните лица по 
регистрация по Закона за търговския регистър, на нотариусите. Дейността на 
двата инспектората трябва да се разграничава по отношение на лицата, 
попадащи в обхвата на контрола и по съществото на контролната дейност. Ако 
сигналът е подаден срещу лице, което осъществява функции като съдебен 
изпълнител, съдия по вписванията, длъжностно лице по вписванията в 
Агенцията по вписванията или нотариус, проверката се възлага на 
Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт. 

 
В Министерство на правосъдието функционира и Инспекторат към 
министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт. Този инспекторат 
извършва проверки по отношение дейността на:  
- държавни и частни съдебни изпълнители; 
- съдии по вписванията; 
- длъжностни лице по вписванията в Агенцията по вписванията; 
- нотариуси. 
 
Форми на контрол 
Дейността на инспектората по Закона за администрацията се 

осъществява чрез извършване на проверки по годишен план, утвърден от 
министъра на правосъдието.  

Проверките могат да бъдат: 
� планови – въз основа на годишния план; 
� извънпланови – по сигнали на граждани и служители; 
� комплекси; 
� тематични; 
� последващи.  
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Последващите проверки се отнасят до изпълнението на дадените 
задължителни указания във връзка с предходно извършена проверка. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
В правомощията на инспектората по чл. 46 от Закона за 

администрацията попадат сигналите с твърдения за корупция, 
незаконосъобразни или нецелесъобразни действия и бездействия, нарушения 
на правилата за работа от страна на служители в администрацията на 
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра 
на правосъдието. Инспекторатът не разглежда нарушения при възлагане на 
обществени поръчки или срещу лица, осъществяващи функции като съдебен 
изпълнител, съдия по вписванията, длъжностно лице по вписванията в 
Агенцията по вписванията или нотариус. Сигнали с твърдения за подобни 
нарушения се насочват към други контролни звена в структурата на 
Министерството на правосъдието. 

Подаването на сигнали се осъществява при спазване на правилата, 
предвидени в АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-
16). Сигналите могат да бъдат писмени, в който случай се подават по пощата 
или на пощенска кутия за сигнали „Антикорупция“, намираща се в сградата на 
Министерството на правосъдието. 

Осигурена е възможност за подаване на сигнали по телефона, а също 
така и по електронен път, като за целта може да се използва специално 
създаден e-mail или електронния адрес на Комисията за превенция и 
противодействие на корупцията към Министерския съвет чрез Главния 
инспекторат.  

 
Сигналите до Инспектората на Министерство на правосъдието се 
адресират, както следва: 
гр. София, ул. „Славянска” № 1 
пощенска кутия за сигнали „Антикорупция“ 
тел. 02) 987 06 97 
e-mail: anticorruption@justice.government.bg  
http://anticorruption.government.bg, секция „Внеси сигнал“ 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Всички получени сигнали се регистрират в Инспектората по установен 

ред и, ако отговарят на общите изисквания по АПК, се анализират и 
преценяват по следните критерии:  

� дали попадат в компетентността на инспектората по Закона за 
администрацията; 

� дали изложението е достоверно; 
� наличие на достатъчно данни, на базата на които да се направи 

основателно предположение за наличието на корупционни действия.  
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Инспекторатът не проверява сигнали и жалби, свързани с дейността на 
органите на съдебната система - съдилища, прокуратура. Те подлежат на 
разглеждане от Инспектората към Висшия съдебен съвет.  
 
За всяка проверка по постъпилите сигнали се изготвя доклад, а с 

резултатите се уведомяват подателите. При констатирани нарушения и 
слабости и потвърждаване на твърденията в сигнала, съответните доклади се 
представят на министъра на правосъдието за сведение и разпореждане. 

В резултат на извършените проверки инспекторите изготвят доклад, 
който съдържа констатации, и при необходимост: 

1) дават задължителни указания за отстраняване на допуснати 
нарушения и за подобряване работата на администрацията; 

2) дават предложения за налагане на дисциплинарна отговорност на 
виновните длъжностни лица по Кодекса на труда, Закона за държавния 
служител, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по 
Закона за Министерството на вътрешните работи; 

3) дават предложение за изпращане на материалите до органите на 
прокуратурата при данни за извършено престъпление от страна на служители 
на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. 

 
 

3. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът на МВР е организиран в дирекция, която е пряко подчинена 

и се отчита за своята дейност пред министъра на вътрешните работи. Чрез нея се 
осъществяват контролните правомощия на министъра на вътрешните работи, 
като извършва административен контрол върху дейността на служителите на 
МВР. 

Правната уредба на дирекция „Инспекторат“ на МВР се съдържа в чл. 78 
от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните 
работи. С вътрешни правила, утвърдени със заповед на министъра, са уредени 
организацията, дейността, условията и реда за осъществяване на 
правомощията.  

 

Чл. 78 от Правилника за устройството и дейността на МВР: 
(2) Дирекция „Инспекторат“ е пряко подчинена на министъра на вътрешните 
работи.  
(4) За изпълнение на дейността по ал. 1 дирекция „Инспекторат“: 
1. осъществява контрол за спазването на нормативните актове и актовете на 
министъра, заместник-министрите, главния секретар и ръководителите на 
структурите на МВР; 
2. оказва методическа помощ по организацията, стила и методите на работа на 
ръководния персонал на структурите на МВР; 
3. при извършване на проверки анализира причините и условията за 
констатираните нарушения, предлага мерки за отстраняването им и налагане на 
наказания; 
4. осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в 
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дейността им по противодействие и разкриване на нарушения на Етичния кодекс за 
поведение на държавните служители в МВР и по изясняване на сигнали за конфликт 
на интереси; 
5. извършва проверки на постъпили в МВР сигнали по смисъла на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 

Дирекцията осъществява дейността си в съответствие със Закона за 
Министерството на вътрешните работи, правилника за неговото прилагане, 
издадените въз основа на тях вътрешноведомствени актове, други нормативни 
актове, заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, 
заместник-министрите и главния секретар на МВР. 

 

Функции 
Дирекция „Инспекторат” на МВР осъществява дейността си по две 

основни направления: 
� „Контрол на управленската дейност” и  
� „Противодействие на корупцията в МВР”.  
Контролната дейност на инспектората обхваща спазването на 

нормативните актове и актовете на министъра, заместник-министрите, главния 
секретар и ръководителите на структурите на МВР, разкриването на 
нарушения на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР. 
Инспекторатът извършва проверки на постъпилите в МВР сигнали, в това 
число на сигналите за конфликт на интереси и за корупционни деяния. 
Осъществяването на тази дейност е важна предпоставка за изпълнение на 
функцията по събиране, систематизиране, съхраняване, анализиране, 
използване и предоставяне на информация за противодействие на корупцията 
в МВР. 

Инспекторатът анализира причините и условията за констатираните 
нарушения, като предлага мерки за отстраняването им и налага наказания. 
Инспекторатът има възможност за изучава и разпространява и положителния опит 
в дейността на структурите на МВР. Инспекторатът оказва помощ по 
организацията, стила и методите на работа на ръководния персонал на 
структурите на МВР. Под стил и методи на работа се разбират съответно 
начините за извършване на работа и съвкупността от похвати, подходи на 
действие и способи за постигане на резултати в служебната дейност. 

С вътрешни правила на инспектората е възложено реализирането и на 
други дейности, сред които се откроява административнонаказателната 
дейност по чл. 307 АПК.  

 

При осъществяването на административнонаказателната дейност по чл. 307 
АПК се санкционира: 
-  неиздаването в срок на административни актове или документи; 
-  непроизнасяне в срок или непрепращане на жалби срещу административни актове; 
-  неизпълнението на други административнопроцесуални задължения, произтичащи 
от АПК. 
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Форми на контрол 
Дирекция „Инспекторат” извършва самостоятелно или съвместно с 

другите структури, създадено по Закона за МВР следните проверки: 
� комплексни; 
� частични; 
� тематични; 
� контролни; 
� сигнални; 
� инспекторски проверки; 
� други проверки по разпореждане на министъра. 
Комплексна проверка се извършва на цялостната дейност на структурите и 

звената на МВР, въз основа на заповед на министъра по предложение на 
главния секретар на МВР. Комплексната проверка се ръководи от главния секретар 
на МВР или друг член на ръководството на МВР, а ако се отнася до конкретни 
звена в рамките на структурите на МВР ръководството може да се осъществява 
и от определен от министъра ръководен служител. 

Частична проверка се извършва по отделно направление на дейност на 
структурите и звената в МВР въз основа на заповед на министъра на 
вътрешните работи и се ръководи от директора на дирекция „Инспекторат” или от 
ръководен служител на дирекцията. Частичната проверка се извършва по 
утвърден от министъра план. 

Тематична проверка се извършва по отделни въпроси, заложени в 
годишния план за управленската дейност на ръководството на МВР и 
приоритетите за съответните направления на дейност на министерството. 
Тематичната проверка може да бъде планова или да се извършва по 
разпореждане на министъра на вътрешните работи. Тя се извършва под 
контрола на директора на дирекция „Инспекторат“. 

Контролна проверка се извършва с цел да се установи изпълнението на 
разпоредените мероприятия за отстраняване на пропуски, слабости и 
нарушения, констатирани при комплексна, частична или тематична проверка. 
Контролната проверка може да бъде планова или по разпореждане на 
министъра. 

Сигнална проверка се извършва въз основа на заповед на министъра на 
вътрешните работи по постъпили данни за нарушения, извършени от ръководни 
служители на МВР. Планът за сигналната проверка се утвърждава от директора 
на дирекция „Инспекторат”. 

Инспекторски проверки на структурите и звената в МВР се извършват по 
текущи проблемни въпроси, свързани с: 

� основните направления на дейност;  
� изпълнението на плановете за дейността им;  
� по стила и методите на ръководство, осъществявани от различните 

ръководители на съответните структури и звена на МВР;  
� по организацията, състоянието и работата с гражданите, приели 

доброволно сътрудничество с органите на МВР и  
� по делата на оперативен отчет.  
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Целта на инспекторската проверка е да се упражни текущ контрол и да 
се окаже методическа помощ на ръководствата на структурите и звената на 
МВР за срочното и качествено изпълнение на заповедите и разпорежданията на 
ръководството на МВР и усъвършенстване на професионалните стандарти. 
Инспекторската проверка е планова и се извършва въз основа на заповед на 
министъра на вътрешните работи.  

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите от компетентността на дирекция „Инспекторат“ могат да се 

отнасят до корупционно поведение на служители на МВР, злоупотреба с власт, 
нарушения на служебните задължения, забавено или лошо изпълнение на 
заповеди, неупражнен контрол над подчинени, нарушение на етичните 
правила за поведение на държавните служители в МВР. За подаване на сигнали 
за корупция е създадена специална секция на интернет страницата на МВР: 
www.nocorr.mvr.bg, като е възможно подаване на сигнал в електронна форма и 
на интернет страницата на дирекция „Инспекторат“ на адрес 
www.inspektorat.mvr.bg. Сигнали за корупция могат да бъдат подадени и на 
специално поддържан телефон за сигнали. 

 
Сигналите до Дирекция „Инспекторат” на Министерство на вътрешните 
работи се адресират, както следва: 
Министерство на вътрешните работи 
гр. София, ул. „Шести септември” № 29 
тел. 02/982 22 22 
http://www.inspektorat.mvr.bg/contactus.htm - форма за подаване на сигнали 
чрез интернет страницата на Инспектората  
www.nocorr.mvr.bg –електронна форма за подаване на сигнали чрез секция за 
„Сигнали за корупция на служители на МВР” 
 
Дирекция „Инспекторат“ анализира и проверява сигналите по реда на 

АПК. Предвид това преценката за допустимост на сигналите се осъществява по 
общите правила. В чл. 17, ал. 3 от Вътрешните правила за организацията и 
дейността, условията и реда за осъществяване на правомощията на дирекция 
„Инспекторат“-МВР е предвидено отклонение от правилото да не се извършват 
проверки по анонимни сигнали. То се прилага единствено в случаите, когато 
сигналът съдържа конкретни данни и проверката е разпоредена от министъра 
на вътрешните работи. 

 
Чл. 17, ал. 3 от вътрешните правила на Инспектората позволяват 
извършване на проверки по анонимни сигнали. Това е възможно, ако: 
1) в сигнала се съдържат конкретни данни и 
2) проверката е  разпоредена от министъра на вътрешните работи. 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
За резултатите от всяка проверка се изготвя справка с конкретни изводи 

и предложения. Въз основа на направените констатации при извършените 
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проверки се дава оценка – добра, задоволителна или незадоволителна, за 
ефективността на дейността на ръководните служители на проверяваните 
структури на МВР и на техните звена. Тя се посочва в изводите и предложенията 
на обобщената справка с конкретни предложения до министъра за вземане на 
управленско решение. 

Справката за всяка проверка се докладва на министъра, а след 
утвърждаването й се изпраща на ръководителите на проверяваните структури 
на МВР за сведение и изпълнение. За ръководителите на проверяваната 
структура е предвидено задължение да уведомят писмено дирекция 
„Инспекторат“ в указания срок за предприетите мерки. 

 
 
4. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява 

административен контрол върху дейността на министерството и на 
второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика. На това основание в обхвата на 
административния контрол се включват:  

1) Агенция по заетостта;  
2) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";  
3) Държавна агенция за закрила на детето;  
4) Агенция за хората с увреждания;  
5) Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи;  
6) Национален институт за помирение и арбитраж;  
7) Социалноинвестиционен фонд и  
8) Фонд "Условия на труд".  
Агенцията за социално подпомагане също е второстепенен разпоредител 

с бюджет по бюджета на МТСП, но в нейната структура е обособен 
инспекторат, който осъществява контрол върху дейността на агенцията и 
извършването на социални услуги. 

Инспекторатът към МТСП е предвиден в разпоредбата на чл. 19 от 
Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната 
политика. 

 
Функции 
Общите за всички инспекторати функции се осъществяват и от 

инспектората към МТСП, като в допълнение към тях изрично е вменено и 
задължението му да проверява изпълнението на плана за действие на 
съответната администрация по дадени препоръки от извършени проверки. На 
практика това е извършване на последваща проверка, а обстоятелството, че е 
наличен план за действие, означава, че се контролира осъществяването на 
конкретните дейности, заложени в него, скрепени със срок за изпълнение. 
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Инспекторатът на МТСП изпълнява допълнително предвидени функции: 
- да проверява изпълнението на плана за действие на съответната 
администрация по дадени препоръки от извършени проверки; 
- да мотивира предложения за изменение на нормативни актове. 
 
Инспекторатът анализира проблемите, свързани с изпълнението на 

отделните политики от компетентността на министъра и постигането на 
определените цели. На всеки 6 месеца представя доклад до министъра, в който 
се съдържат изводи и предложения за приетите действия и мерки, като се 
отчита и ефективността на контрола. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът на МТСП извършва следните проверки: 
� комплексни; 
� тематични; 
� внезапни; 
� последващи. 
Комплексните, тематичните и последващите проверки се извършват по 

по утвърден от министъра годишен план. Допуска се извършването и на 
внезапни проверки по отделни сигнали или при случаи с обществен отзвук. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Инспекторатът на МТСП разглежда постъпили сигнали за корупция, 

незаконни или неправилни действия или бездействия, неизпълнение на 
задължения във връзка с предотвратяването и установяването на конфликт на 
интереси на служители в министерството и във второстепенните 
разпоредители с бюджет. 

За сезирането на инспектората се прилагат общите изисквания по АПК. 
Осигурен е телефон, на който могат да се подават устни сигнали. За 
електронни сигнали може да се използва формата, достъпна на интернет 
страницата на МТСП – www.mlsp.government.bg. 

 
Сигналите до Инспектората на Министерство на труда и социалната 
политика се адресират, както следва: 
Министерство на труда и социалната политика 
гр. София 1051, ул. „Триадица” №2 
тел. 0 800 11 617 – за сигнали за корупция 
e-mail: mlsp@mlsp.government.bg 
http://www.mlsp.government.bg/corruption/backadmin/up_temporary.asp – 
електронна форма за подаване на сигнали за корупция  
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Допустимостта на сигналите се преценява в съответствие с общите 

изисквания на АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 
12-16), като се следват ограниченията за разглеждане относно анонимните 
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сигнали, сигналите за нарушения, извършени преди повече от 2 години, 
сигнали, по които има постановено решение. 

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, 
безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане 
на мерки за решаването им.  За резултатите от проверките се информира 
министърът, като според констатираните слабости може да се предложи 
образуване на дисциплинарно производство, ако са установени нарушения на 
служебните задължения или на Кодекса за поведение на служителите в 
държавната администрация. Въз основа на направените изводи и констатации 
при проверките и на извършените анализи инспекторатът може да мотивира 
предложения пред министъра за изменение на нормативни актове. 

 
 
5. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на отбраната и се 

ръководи от главен инспектор. Дейността му се осъществява по отношение на 
министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и в Българската армия.  

Според чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната са:  

1) служба "Военна информация"; 
2) служба "Военна полиция"; 
3) военните академии и висшите военни училища; 
4) Военномедицинска академия; 
5) Национална гвардейска част; 
6) Военно-географска служба; 
7) Стационарна комуникационна и информационна система; 
8) Национален военноисторически музей; 
9) Централно военно окръжие,; 
10) Комендантство; 
11) други структури, създадени със закон или с акт на Министерския 

съвет. 
Правната уредба на дейността на инспектората се съдържа в чл. 16 от 

Устройствения правилник на Министерство на отбраната и в Правилника за 
дейността на Инспектората на Министерство на отбраната. 

 
Функции 
Специфика на дейността на инспектората, в сравнение с общите 

функции, произтичащи от чл. 46 от Закона за администрацията, е 
извършването на проверки на бойната подготовка, войсковия ред и 
дисциплина и на оперативните способности на въоръжените сили. В 
правомощията на инспектората изрично е предвидено и съдействието и 
контрола по привеждане в изпълнение на препоръките и предложенията на 
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омбудсмана на Република България. По този начин се създава 
вътрешноведомствен механизъм за изпълнение на задължението за 
разглеждане в 14-дневен срок на становищата, препоръките и предложенията 
на омбудсмана и да го уведомят за предприетите мерки, което произтича за 
държавните и общинските органи и техните администрации (чл. 28 от Закона 
за омбудсмана).  

 
 Специфики в контролната дейност на Инспектората на Министерство на 
отбраната: 
- извършва проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на 
оперативните способности на въоръжените сили; 
 - съдействие и контрол по привеждане в изпълнение на препоръките и 
предложенията на омбудсмана на Република България. 
 
Форми на контрол 
В правомощията на инспектората на Министерството на отбраната е 

извършването на следните контролни дейности: 
1) проверки на структури, дейности и процеси в администрацията на 

Министерството на отбраната, на структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и звената, осъществяващи административни функции 
във формированията от Българската армия; 

2) проверки за установяване на дисциплинарни и административни 
нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията от 
Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, както и във формированията от Българската армия;  

3) проверки по изпълнението на актовете на министъра на отбраната по 
подготовката, поддръжката, логистичното осигуряване на формированията от 
въоръжените сили и по отбранително-мобилизационната подготовка; 

4) проверки по сигнали и жалби срещу незаконни или неправилни 
действия или бездействия на длъжностни лица от администрацията на 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и от Българската армия;  

5) проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси; 

6) контрол по привеждането в изпълнение на препоръките и 
предложенията на омбудсмана на Република България. 

7) проверява изпълнението на предписанията на други контролни 
органи извън Министерството на отбраната, като при констатация за тяхното 
неизпълнение уведомява министъра на отбраната. 

 
Проверките могат да бъдат: 
� комплексни; 
� тематични; 
� последващи (контролни) и  
� съвместни. 
По начина на подготовка проверкита са: 
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� планови и  
� извънпланови (внезапни).  
Съвместна проверка се извършва от представители на инспектората и от 

представители от други структури от Министерството на отбраната, от 
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната или от 
Българската армия. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Предложенията, сигналите и жалбите на физически или юридически 

лица, които подлежат на разглеждане от инспектората на Министерството на 
отбраната, се отнасят до нарушения и прояви на корупция в администрацията 
на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и 
формированията на Българската армия. Те могат да се изразяват в 
незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия на служители от 
администрацията, неспазване на правилата за организация на работата, 
неизпълнение на задължения, произтичащи по Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси и други. 

Подаването на сигнали следва общата уредба в АПК (за справка вижте 
част първа на настоящия справочник, стр. 12-16). 

 
Сигналите до различните контролни звена в Министерство на отбраната 
се адресират, както следва:  
 
Инспекторат на Министерството на отбраната 
гр. София 1092, ул. Дякон Игнатий” № 3 
тел.: 02) 92 20 802; 02) 92 20 824 
мобилен телефон: 0889 701 175 
факс: 02) 954 33 63  
 
Сигнали за нередности и нарушения сред служителите на служба „Военна 
полиция” се подават на: 
гр. София 1606, бул. "Тотлебен" № 34 
тел.: 02) 92 21 199 (денонощен) 
тел.: 02) 92 21 102; 92 21 164 (в работно време) 
факс: 02) 92 21 431 
e-mail: sector_vsok@armf.bg 
9221102 
Сигнали за корупция се подават и чрез секция „Антикорупция” от сайта на 
Министерство на отбраната: 
http://www.md.government.bg/bg/anticorruption.html, която препраща към 
електронната форма от сайта на Комисията по превенция и 
противодействие на корупцията към МС: 
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12 
 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
За всяка проверка се открива преписка, която съдържа: 
� основание за проверката; 
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� план-график за извършване на проверката; 
� документите, получавани и съставяни в хода на проверката; 
� констативните протоколи на инспекторите; 
� резултатите от проверката, отразени в доклад.  
Докладът се предоставя до министъра на отбраната. Утвърдените от 

министъра на отбраната предложения се изпращат до ръководителите на 
проверяваните структури, които са длъжни да отразят изпълнението им в 
доклад до министъра. Този доклад също се прилага към преписката за 
проверката, като отразява крайния резултат от контролната дейност. 

 
 
6. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява 

изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната 
политика, като осъществява административен контрол в министерството и във 
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. В качеството на 
второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на 
финансите в обхвата на контрола на инспектората попадат:  

1) Агенция „Митници“;  
2) Агенция за държавна финансова инспекция;  
3) Държавна комисия по хазарта;  
4) Национална агенция за приходите;  
5) Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;  
6) Национален компенсационен жилищен фонд. 
Дейността на инспектората е очертана в чл. 12 от Устройствения 

правилник на Министерството на финансите и уредена с вътрешни правила, в 
които са предвидени правомощията на служителите и реда за извършване на 
проверките. 

 
Функции 
Инспекторатът има общите за всички инспекторати функции съгласно 

чл. 46 от Закона за администрацията, които са отразени и в подзаконовата 
нормативна уредба. Спецификата на дейността му се произтича от обектите на 
контрола, които обхващат административната дейност в Министерството на 
финансите и второстепенните разпоредители по неговия бюджет. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки: 
� по утвърден от министъра годишен план; 
� по предложения и сигнали; 
� по случаи с широк обществен отзвук.  
Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.  
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Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите и предложенията, които попадат в обхвата на правомощията 

на инспектората на МФ, могат да се отнасят до незаконосъобразни или 
неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от 
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на финансите, до 
нарушение на нормативните и вътрешноведомствените актове, които уреждат 
организацията на тяхната работа, прояви на корупция, злоупотреба с власт или 
неизпълнение на задължения по Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси. 

При подаване на сигналите и предложенията се следва общата уредба в 
АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 7-8 и стр. 12-16). 

 
Сигналите до Инспектората на Министерство на финансите се адресират, 
както следва: 
Приемна на Министерство на финансите - гр. София 1040, ул. „Г. С. 
Раковски” №102 
тел.: 02) 9859 2964 
e-mail: inspectorate@minfin.bg 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Разглеждането и решаването на сигналите се подчинява на общите 

изисквания по АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 
16-18). Ръководителят на инспектората докладва на министъра за резултатите 
от извършените проверки и прави предложения за отстраняване на 
констатираните пропуски и нарушения. 

 
 
7. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността 

на министерството, включително върху дейността на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити, към които се отнасят:  

1) Дипломатическият институт;  
2) дипломатическите и консулските представителства на Република 

България в чужбина; 
 3) Държавният културен институт към министъра на външните работи. 
Правната уредба на функциите на инспектората се съдържа в чл. 18 от 

Устройствения правилник на Министерството на външните работи. 
Организацията на дейността, условията и редът за осъществяване функциите и 
правомощията му се определят с утвърдени от министъра вътрешни правила. 

 
Функции 
Инспекторатът на Министерството на външните работи има 

специфични функции, изпълнявани наред с общите за всички инспекторати 
дейности. Те са свързани със събиране и анализ на информация и извършване 
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на проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и 
неефективна работа на служителите в дипломатическата служба. Особеност 
представлява и правомощието на инспектората на основата на осъществявания 
контрол и в рамките на своята компетентност да консултира по тяхно искане 
ръководството на Министерството и ръководителите на структурни звена в 
него. За дейността си, по подобие на други инспекторати, представя доклади 
на министъра, но за сведение утвърдените от министъра доклади се изпращат 
на постоянния секретар и на главния секретар на Министерството. 

 
Специфични контролни функции на Инспектората на Министерство на 
външните работи: 
- събиране и анализ на информация за нарушения, прояви на корупция и 
неефективна работа на служителите в дипломатическата служба; 
- извършване на проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и 
неефективна работа на служителите в дипломатическата служба; 
- да консултира ръководството на Министерството и ръководителите на 
структурни звена 
 
Форми на контрол 
Инспекторатът има право да извършва комплексни, тематични, планови, 

извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в 
министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по 
неговия бюджет. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Разглежданите от инспектората сигнали могат да се отнасят до 

нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на служителите в 
дипломатическата служба, както и до спазване на правилата за организация на 
работата, изпълнение на индивидуалните административни актове на 
министъра и на ръководителите на административните звена, изпълнение на 
произтичащите задължения от Кодекса за поведение на служителите в 
държавната администрация и на Професионалния кодекс на служителите в 
дипломатическата служба. 

Подаването на сигнали се подчинява на общите правила на АПК (за 
справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-16). 

 Осигурен е телефон за безплатни обаждания, които се записват 
автоматично на телефонен секретар, без да се поемат от оператор. Телефонът е 
достъпен както за граждани, обаждащи се от цялата страна, така за обаждания 
от чужбина. 

Писмени сигнали могат да се подават в пощенска кутия за сигнали за 
корупция, намираща се в сградата на Министерство на външните работи (гр. 
София, ул. „Александър Жендов“ № 1), а за оплаквания във връзка с 
извършваното административно обслужване може да се използва и електронна 
поща: inspectorat@mfa.bg. 
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Сигналите до Инспектората на Министерство на външните работи се 
адресират, както следва: 
Министерство на външните работи 
гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 1  - пощенска кутия за сигнали за 
корупция 
тел.: 0800 16 070 – безплатен телефон, който се набира се без код от София и 
от страната; +359 800 16 070 – за обаждания от чужбина 
e-mail: inspectorat@mfa.bg 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
При разглеждането и решаването на сигналите се прилагат общите 

правила. Получените сигнали се анализират и преценяват от инспектората на 
Министерството на външните работи в съответствие с правомощията му 
съгласно Закона за дипломатическата служба, Закона за администрацията и 
Устройствения правилник на Министерството на външните работи. Когато 
сигналът бъде уважен, се вземат незабавно мерки за отстраняване на 
допуснатото нарушение или неправилност, за което се уведомява подателя и 
другите заинтересовани лица. 

 
 

8. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява 

изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната 
политика, като осъществява административен контрол в министерството и във 
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. В обхвата на 
контролната дейност попадат:  

1) Изпълнителна агенция по лекарствата;  
2) Изпълнителна агенция по трансплантация;  
3) Изпълнителна агенция „Медицински одит“;  
4) Регионални здравни инспекции;  
4) Център „Фонд за лечение на деца“;  
5) Център „Фонд за асистирана репродукция“;  
7) Национален център по заразни и паразитни болести;  
8) Национален център по наркомании;  
9) Национален център по обществено здраве и анализи;  
10) Национална експертна лекарска комисия;  
11) центрове за спешна медицинска помощ;  
12) Национален център по трансфузионна хематология-София;  
13) Районни центрове по трансфузионна хематология; 
14) Държавни психиатрични болници; 
15) Домове за медико-социални грижи за деца; 
16) Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти. 
Дейността на инспектората е уредена в чл. 21 от Устройствения 

правилник на Министерството на здравеопазването и във вътрешни правила, 
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утвърдени от министъра на здравеопазването. Това са Вътрешните правила за 
защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или 
конфликт на интереси в Министерството на здравеопазването и Вътрешните 
правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за 
докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за 
допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в Министерството 
на здравеопазването. 

 
Функции 
В правомощията на инспектората са залегнали всички функции, 

предвидени в чл. 46 от Закона за администрацията, които се отнасят до 
административния контрол на Министерството и второстепенните 
разпоредители с бюджет.  

 
За Инспектората по чл. 46 особено значение имат функциите по извършване 
на проверките по организацията и ефективността на административната 
дейност на лечебните заведения. Тази контролна дейност следва да бъде 
разграничена от правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински 
одит“. 
 
В компетентността на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 

попада контролът върху медицинското обслужване на гражданите в лечебните 
заведения и върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното 
здравно осигуряване. Осъществяваните проверки се отнасят до зачитането на 
правата на пациентите, спазването на медицинските стандарти и качеството на 
медицинското обслужване, осигуряването на основния пакет от здравни грижи, 
гарантиран от НЗОК/РЗОК, както и предоставянето на здравни услуги по 
договори между застрахователи и изпълнители на медицинска помощ, 
разходването на средствата, предоставени на лечебните заведения от 
републиканския бюджет. Дейността по предотвратяване на корупционни 
прояви и практики в лечебните заведения също е в правомощията на 
Изпълнителна агенция „Медицински одит“, поради което съответните сигнали 
следва да бъдат адресирани до нея, а не до инспектората на Министерството на 
здравеопазването.  

 
Изпълнителна агенция „Медицински одит“ извършва контрол относно: 
- медицинско обслужване на гражданите в лечебните заведения; 
- дейности, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване; 
Проверките се отнасят до: 
- зачитане на правата на пациентите; 
- спазване на медицинските стандарти и качеството на медицинското обслужване; 
- осигуряване на основния пакет от здравни грижи, финансирани от НЗОК; 
- предоставянето на здравни услуги по договори между застрахователи и 
изпълнители на медицинска помощ; 
- разходването на средствата, предоставени на лечебните заведения от 
републиканския бюджет. 
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На интернет страницата на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 
на адрес www.eama.bg е достъпна електронна форма за подаване на сигнали за 
корупция в лечебните заведения. Ако сигналите се отнасят до нарушение при 
функционирането на администрацията на Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“, те ще подлежат на разглеждане от инспектората на 
Министерството на здравеопазването. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва комплексни, тематични, планови, 

извънпланови и последващи проверки, насочени към всеобхватно, обективно, 
безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на 
мерки за тяхното решаване. Плановите проверки се извършват по утвърден от 
министъра на здравеопазването годишен план. Инспекторатът проверява и 
предложения и сигнали, като има възможност да осъществи проверки и по 
случаи с широк обществен отзвук. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите от компетентността на инспектората на Министерството на 

здравеопазването се отнасят до незаконни или неправилни действия или 
бездействия на служители от министерството и от второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра. Нарушенията могат да произтичат от 
неизпълнение на нормативните или вътрешните актове за организация на 
работата, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация 
или от неспазване на препоръките на компетентните органи при извършени 
инспекции и одити на дейността на министерството и на второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра.  

 
Сигналите до Инспектората на Министерство на здравеопазването се 
подават и във връзка с административната дейност на лечебните заведения 
- търговски дружества, извън обхвата на правомощията на Изпълнителна 
агенция "Медицински одит". 
 
За подаване на сигнали са осигурени следните възможности:  
� електронна (по e-mail или чрез попълване на форма в секция 

„Антикорупция и сигнали” от сайта на министерството);  
� чрез пощенските кутии, намиращи се във всяка една от трите сгради 

на Министерство на здравеопазването;  
� чрез деловодството на Министерство на здравеопазването, на адрес 

гр. София, площад „Света Неделя” № 5. Инспекторатът се намира на същия 
адрес. 

Всички сигнали, свързани със злоупотреби с власт и корупция, се 
разпределят на инспектората, проучват се от него и се докладват на министъра. 
Сигнали за злоупотреби с власт и за корупция, свързани със служители на 
инспектората, се изпращат на министъра. 
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Сигналите до Инспектората на Министерство на здравеопазването се 
адресират, както следва: 
 
Министерство на здравеопазването 
гр. София , площад „Света Неделя” № 5 – деловодство на министерството 
пощенски кутии, намиращи се във всяка една от сградите на Министерство 
на здравеопазването  
 
e-mail: i anticorruption@mh.government.bg  
Електронна форма за подаване на сигнали за корупция чрез сайта на 
Министерството, секция „Антикорупция и сигнали”: 
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-
BG&pageid=426&categoryid=879&home=true, която препраща към 
електронната форма от сайта на Комисията по превенция и 
противодействие на корупцията към МС: 
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12  
 
Сигнали за корупция в лечебните заведения се подават до Изпълнителна 
агенция „Медицински одит“:  
лично, в приемното време на Агенцията: вторник, от 10.00 до 12.00 ч. и от 
14.0 до 16.00 ч .; 
в деловодството на Агенцията, на адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги 
Софийски” № 3; 
тел.: 02) 80 50 433; 80 50 463; 02) 80 50 435; 
факс: 0 2) 80 50 452; 
http://www.eama.bg/index.php/component/content/article/2-uncategorised/41-
izprashtane-na-signal, където е достъпна електронна форма за подаване на 
сигнали за корупция в лечебните заведения. 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Допустимостта на сигнала се определя в съответствие с общите правила 

на АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-16). 
Подадените сигнали трябва да съдържат идентифициращи данни за 
лицето/лицата, от които изхождат, като се посочат името, адрес за 
кореспонденция, телефон за контакт, адрес на електронна поща. Особеност е 
препоръката за посочване на институциите, които вече са били информирани. 

 
 
9. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е звено на пряко подчинение на министъра, което 

осигурява изпълнението на контролните му функции и осъществява контрол 
върху дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити към министъра. Към второстепенните разпоредители се 
отнасят:  

1) Националният институт за недвижимо културно наследство-София; 
2) Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“; 
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3) Изпълнителна агенция „Национален филмов център“; 
4) Българска национална филмотека-София; 
5) Национален фонд „Култура“-София 
6) национални училища, професионални гимназии, театри, опера и 

балет, филхармонии, симфониета, музеи, галерии, културни центрове и 
институти, посочени в приложение на Постановление № 14 от 31.01.2011 г. за 
определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в 
Министерството на културата. 

Дейността на инспектората е уредена с чл. 13 от Устройствения 
правилник на Министерството на културата. 

 
Функции 
Общите за всички инспекторати функции са предвидени и за 

инспектората на Министерството на културата, като в допълнение към тях са 
заложени и проверки за изпълнението на плана за действие на съответната 
администрация. В това число попадат и проверките за изпълнението на 
дадените препоръки както от самия инспекторат, така и от други контролни 
органи в Министерството и от омбудсмана. 

 
Дейността на инспектората трябва да се разграничава от тази на главна 

дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, която е част от 
специализираната администрация на Министерството на културата. Тя 
осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по спазване на 
изискванията на Закона за културното наследство и издадените въз основа на 
него актове, свързани с извършване на археологични проучвания, защитата на 
недвижимите и движимите културни ценности, тяхната консервация и 
реставрация, изпълнение на сключените концесионни договори, опазването на 
книжовни и литературни културни ценности и други. Контролната му дейност 
е специализирана и не обхваща административната дейност на 
Министерството и второстепенните разпоредители с бюджет, а различните 
процедури по съгласуване и издаване на разрешения, водене на регистри и 
други функции в компетентността на министъра на културата, които се 
осъществяват във връзка с опазването на културното наследство.  

Във връзка с нарушения по опазване недвижимите паметници на 
културата, сигнали и предложения могат да се отправят до Дирекция 
“Опазване паметниците на културата” на e-mail адрес: 
signali_onpk@mc.government.bg.  

Във връзка с проблеми при опазване на движимите паметници на 
културата, сигнали и предложения могат да се подават на е-mail адрес: 
signali_dpk@mc.government.bg. 

В Министерство на културата функционира и Инспекторат по авторско 
право и сродни права. Неговата дейност е насочена към установяване и 
предприемане на мерки срещу нарушения, свързани с прилагането на  Закона 
за авторското право и сродните му права сигнали могат да се подават на e-mail 
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адрес: signali_apsp@mc.government.bg. Сигналите се проверяват от 
Инспектората по авторско право и сродни права. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът на Министерство на културата извършва следните 

проверки: 
� планови; 
� извънпланови; 
� последващи. 
Инспекторатът извършва планови проверки по утвърден от министъра 

годишен план. Извънпланови проверки се предприемат по сигнали или при 
случаи с обществен отзвук. В правомощията на инспектората е извършването и 
на последващи проверки, свързани с изпълнението на решенията по 
предходни проверки. Във всички случаи проверките се извършват въз основа 
на писмена заповед на министъра. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите, разглеждани от инспектората, могат да засягат 

организацията и ефективността на административната дейност на 
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на 
Министерството на културата, корупционно поведение, незаконни или 
неправилни действия или бездействия, конфликт на интереси от страна на 
служители в администрацията на министерството и на второстепенните 
разпоредители. 

Подаването на сигнали за нарушения се осъществява при спазването на 
общите изисквания на АПК (за справка вижте част първа на настоящия 
справочник, стр. 16-18). Предоставена е възможност за подаване на устни 
сигнали, като за целта може да се използва телефон 0800 11 060 или сигналът да 
бъде изложен в Приемната на Министерството на културата всеки вторник от 
14 до 16 часа и всеки четвъртък от 10 до 12 часа. 

Писмени сигнали могат да се подават в пощенската кутия за сигнали и 
предложения, намираща се на входа на Министерство на културата в гр. 
София. Може да се използва и електронна форма, като сигналите могат да 
бъдат изпращани и по е-mail. 

 
 
Сигналите до Инспектората на Министерството на културата се 
адресират, както следва: 
Министерство на културата 
София, гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 17  
Приемна на Министерството на културата, вторник от 14 до 16 ч., 
четвъртък от 10 до 12 ч. 
пощенска кутия за сигнали – на посочения адрес в сградата на МК 
тел.: 0800 11 060 – безплатен телефон за сигнали за корупция 
е-mail: signali_aoki@mc.government.bg 
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Сигнали до дирекция „Инспекторат по авторско право и сродните му права“  
За нарушения, свързани със Закона за авторското право и сродните му 
права: signali_apsp@mc.government.bg 
 
Инспекторатът по опазване движимите паметници на културата 
За нарушения по опазване на движимите паметници на културата:  
signali_dpk@mc.government.bg 
 
Дирекция “Опазване паметниците на културата” 
За нарушения по опазване на недвижимите паметници на културата:  
signali_onpk@mc.government.bg 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Разглеждането на сигналите и уведомяването за взетите решения се 

осъществява по общите правила на АПК (за справка вижте част първа на 
настоящия справочник, стр. 16-18). 

 
 
10. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ВОДИТЕ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът осъществява контрол върху дейността на 

организационните структури и административните звена на министерството, 
регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на 
националните паркове, басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по 
околна среда. Правната уредба на функциите му се съдържа в чл. 21-23 от 
Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите и 
Вътрешни правила за организацията и дейността на Инспектората на 
Министерството на околната среда и водите от 11.05.2011 г. При 
осъществяването им се спазват Вътрешните правила за анализ и оценка на 
ефективността на дейността на администрацията на Министерство на 
околната среда и водите от 23.11.2010 г. и Методиката за оценка на 
корупционния риск от 29.05.2011 г.  Вътрешните правила и методиката са 
публикувани на интернет страницата на МОСВ на адрес 
www.moew.government.bg. 

 
Функции 
Спецификите в дейността на инспектората, в сравнение с общите 

функции по чл. 46 от Закона за администрацията, произтичат от обекта на 
контролната дейност.  

 
Специфични функции на Инспектората на Министерство на околната 
среда и водите: 
Инспекторатът проверява ефективността на работа и степента на 
взаимодействие между структурните звена в Министерството на околната среда и 
водите. Последващите проверки на инспектората се отнасят както до дадените от 
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него препоръки, така и по изпълнението на предписанията и препоръките на други 
контролни органи, като Сметна палата, дирекция „Вътрешен одит” на МОСВ и 
други, касаещи дейността на административните структури на МОСВ и 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра. 
Инспекторатът не осъществява финансов контрол върху подконтролните му 
обекти. 
 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва следните видове проверки: 
� цялостни; 
� комплексни; 
� тематични проверки. 
Задължение на Инспектората е да представя на министъра информация 

за констатациите от проверките и прави предложения за отстраняване на 
допуснатите нарушения. Министърът със заповед определя периодичността на 
проверките, като може да изисква извършването и на извънредни проверки по 
отношение на определени звена или дейности. 

Проверките се осъществяват въз основа на издадена от министъра 
писмена заповед, в която се конкретизират вида и обхвата на проверката, 
проверявания обект, периода на проверката, състава на проверяващия екип и 
срока за изготвяне на писмен доклад за резултата.  

 
Ред за сезиране и видове производства 
Инспекторатът разглежда постъпили сигнали за корупция, конфликт на 

интереси и други нарушения на служебните задължения, като осъществява 
контрол по спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната 
администрация в министерството и във второстепенните разпоредители с 
бюджет към министъра. 

Подадените сигнали трябва да отговарят на общите изисквания, 
предвидени в АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-
16). Като лице за контакт е посочен ръководителят на инспектората и е 
предоставен директен телефон за контакт. Макар да не е предвидено изрично, 
на разположение е и възможността за подаване на сигнал в електронна форма, 
като се използва интернет страницата на Комисията за превенция и 
противодействие на корупцията към Министерския съвет. 

 
Сигналите до Инспектората на Министерство на околната среда и водите 
се адресират, както следва: 
Министерство на околната среда и водите 
Ръководител на инспектората 
тел.: 02) 940 65 69 
Сигнали в електронна форма могат да се подават и чрез интернет 
сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към 
МС: http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12 
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Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
За резултата от извършените проверки инспекторите изготвят писмен 

доклад до министъра, който съдържа обективно установените нарушения и 
слабости в дейността на проверявания обект или служител, основаващи се на 
лично проверени от тях факти и документи. В доклада се анализират 
причините за допуснатите слабости и нарушения и препоръките за тяхното 
отстраняване. След одобряването на доклада от министъра на околната среда и 
водите, се изпраща екземпляр на ръководителя на проверявания обект. Той е 
длъжен да уведоми писмено инспектората за предприетите действия и мерки 
за изпълнение на утвърдените от министъра препоръки в доклада.  

 
 
11. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУКАТА 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява 

административен контрол в министерството, неговите териториални звена и 
второстепенните разпоредители с бюджет. Контролната дейност на 
инспектората обхваща: 

1) Националната агенция на оценяване и акредитация;  
2) Националната агенция за професионално образование и обучение;  
3) Националния център за информация и документация;  
4) Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства;  
5) Фонд „Научни изследвания“;  
6) регионалните инспекторати по образованието;  
7) Центъра за развитие на човешките ресурси; 
8) други второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на 

образованието и науката. 
Дейността на инспектората е уредена в чл. 30 от Устройствения 

правилник на Министерството на образованието и науката, а с вътрешни 
правила са предвидени изискванията и реда за извършване на проверки и 
изготвяне на доклади, планирането и отчитането на неговата дейност. 

 
Функции 
Инспекторатът осъществява функциите, произтичащи от чл. 46 от 

Закона за администрацията. Дейността му трябва да бъде отграничена от 
контрола, който осъществяват регионалните инспекторати по образованието. 
По силата на чл. 35 от Закона за народната просвета те са териториални 
администрации към министъра на образованието и науката за управление и 
контрол на системата на народната просвета.  

 
Регионалните инспекторати по образованието контролират спазването на 
държавните образователни изисквания в детски градини, училища и 
обслужващи звена, издаването на документи за системата на народната просвета – 
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удостоверения, свидетелства, дипломи, дневници и др., провеждането на държавните 
зрелостни изпити, дейностите, свързани с насочване и интегриране на деца със 
специални образователни потребности и други дейности. 

 
Регионалните инспекторати по образованието подпомагат министъра на 
образованието и науката при изпълнение на правомощието му да упражнява 
контрол върху дейността на всички видове детски градини, училища, 
обслужващи звена и степени на образование. 
 
Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията, създаден в 

Министерството на образованието и науката, е предназначен да осъществява 
контрол върху дейността на администрацията, който да предотвратява и 
отстранява нарушения при нейното функциониране и да дава независима и 
обективна оценка на дейността й. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки въз основа на заповед на министъра. 

В съответствие с общата уредба тези проверки могат да бъдат: 
� комплексни; 
� тематични; 
� планови; 
� извънпланови; 
� последващи.  
За резултатите от проверката се изготвя доклад, който се представя на 

министъра. 
 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите до инспектората на Министерство на образованието и 

науката могат да се отнасят до корупция, конфликт на интереси, 
незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия, нарушения на 
Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, 
извършени или допуснати от служители на министерството и на 
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.  

Предвидена е възможност за изпращане на електронни сигнали по e-
mail. 

Сигналите до Инспектората на Министерство на образованието и науката 
се адресират, както следва: 
Министерство на образованието и науката 
София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2A 
тел.: 0800 16111 – безплатен телефон за всички сигнали 
e-mail: anticorruption@mon.bg – сигнали за корупция 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Относно подаването, разглеждането, решаването и уведомяването за 

взетите решения по сигнали се прилагат общите изисквания на АПК (за справка 
вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-18). 
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12. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ХРАНИТЕ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява 

изпълнението на контролните му функции върху дейността на 
администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджет към 
министъра без посредничеството на членовете на политическия кабинет и 
главния секретар. Второстепенните разпоредители с бюджет са:  

1) областни дирекции „Земеделие”;  
2) Българска агенция по безопасност на храните; 
3) Изпълнителна агенция "Борба с градушките";  
4) Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;  
5) Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството;  
6) Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;  
7) Контролно-техническа инспекция;  
8) Национална служба по зърното;  
9) Селскостопанска академия;  
10) Изпълнителна агенция по лозата и виното;  
11) Национална служба за съвети в земеделието;  
12) професионални училища, финансирани чрез бюджета на 

Министерството на земеделието и храните и  
13) Изпълнителна агенция по горите. 
Правната уредба на дейността на инспектората е предвидена с 

разпоредбата на чл. 18 от Устройствения правилник на Министерство на 
земеделието и храните, а с вътрешни правила, утвърдени със заповед на 
министъра, е предвидена уредбата на неговата дейност. 

 
Функции 
Инспекторатът има общите за всички инспекторати функции, 

произтичащи от чл. 46 от Закона за администрацията.  
 
Специфични функции на Инспектората на Министерство на земеделието и 
храните: 
1) проверява сигнали за конфликт на интереси или корупция във връзка с 
прилагането на Програмата за развитието на селските райони и Оперативната 
програма за развитие на сектор „Рибарство“. В тази връзка Инспекторатът може 
да осъществява и други контролни дейности, определени със заповед на министъра; 
2) осъществява последващ контрол за изпълнението на предписанията, дадени от 
други компетентни органи при извършени проверки, одити, инспекции и ревизии. 

 
За извършването на последващ контрол относно изпълнението на 

предписания, формулирани от други компетентни органи, на инспектората се 
представят копия от докладите на Сметната палата, Агенцията за държавна 



 

Обединение 

„Прозрачност без граници и партньори”  
 

118 

финансова инспекция, дирекция "Вътрешен одит" към министерството, както и 
от други органи, които се отнасят до структурите в министерството и до 
второстепенните разпоредители с бюджет. В този контекст с дейността на 
инспектората се повишава ефективността на осъществявания 
външноведомствен или вътрешноведомствен контрол от други органи. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� цялостни; 
� тематични; 
� последващи.  
Инспекторатът извършва посочените видове проверки в 

административните структури в министерството и във второстепенните 
разпоредители с бюджет, включително по сигнали или при случаи с обществен 
отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра. 

 
Ред за сезиране 
Инспекторатът на Министерство на земеделието и храните може да бъде 

сезиран със сигнали за конфликт на интереси или корупционни действия, 
незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на 
служители в администрацията на министерството и на второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра.  

Сигналите могат да се отнасят и корупция или конфликт на интереси 
във връзка с прилагането на Програмата за развитие на селските райони и 
Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство".  

Осигурен е телефон, на който могат да се подават сигнали за корупция, 
който се избира без код от цялата страна. 

 
Сигналите до Инспектората на Министерство на земеделието и храните се 
адресират, както следва: 
Министерство на земеделието и храните 
гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – лично или по пощата 
тел.: 0 800 20 200 – телефон за сигнали за корупция 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Подаването, разглеждането, решаването и уведомяването за взетите 

решения по сигнали се осъществява по общите правила на АПК (за справка 
вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-18). 

 
 
13. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява 

изпълнението на контролните му функции. Той осъществява административен 
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контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет, 
както следва:  

1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;  
2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“;  
3) Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи“;  
4) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“;  
5) Изпълнителна агенция „Морска администрация“;  
6) Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ – гр. 

Русе;  
7) Национална многопрофилна транспортна болница – гр. София; 
8) Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив. 
Дейността на инспектората е уредена в чл. 34 от Устройствения 

правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията. Организацията на дейността, изискванията и реда за 
извършване на проверките и изготвянето на доклади, планирането и 
отчитането на дейността на инспектората са регламентирани с вътрешни 
правила, угвърдени със заповед на министъра. 

 
Функции 
За инспектората произтичат пълния обем правомощия съгласно чл. 46 от 

Закона за администрацията, като е възможно министърът да възлага и 
изпълнението на специфични задачи и проверки. 

Освен инспектората, контролни функции по отношение на корупционни 
прояви се осъществяват и от други звена в Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, като разликата е в обектите на 
контрола.  

 
Звеното за вътрешен одит осъществява функциите си по отношение на 
програмите, дейностите и процесите в министерството, включително на 
разпоредителите със средства от Европейския съюз, и във второстепенните 
разпоредители с бюджет, като дава независима и обективна оценка на 
министъра за състоянието на одитираните системи за финансово 
управление и контрол.  
Звеното за вътрешен одит проверява и оценява: 
- съответствието на дейността на Министерството със законите, подзаконовите и 
вътрешните актове и договори; 
- надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; 
- създадената организация по опазване на активите и информацията; 
- ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението 
на договорите и поетите задължения. 
 
За превенцията на корупцията чрез цялостната си дейност допринася и 

дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и 
държавните предприятия“, която е част от специализираната администрация 
на Министерството.  
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Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества 
и държавните предприятия“ 
Дирекцията осъществява следните дейности: 
- организира и осъществява контрол върху договорите за предоставяне на концесии; 
- подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или 
акции на търговски дружества в транспорта и съобщенията; 
- подпомага министъра при упражняване правата на министъра като орган на 
управление на държавните предприятия в тази област; 
- организира проверки и текущ контрол на едноличните търговски дружества, в 
които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в 
търговските дружества с мажоритарно държавно участие в капитала и на 
държавните предприятия, в които министърът представлява държавата в общото 
събрание. 

 
Предприетите антикорупционни дейности от контролните органи се 

отчитат публично чрез интернет страницата на министерството на адрес 
www.mtitc.government.bg, секция „Антикорупция“. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� комплекси; 
� тематични; 
� извънпланови.  
Извънплановите проверки се извършват по постъпили сигнали, 

заявления и предложения, а също и по случаи с широк обществен отзвук. 
Проверките се предприемат въз основа на писмена заповед на министъра. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите от компетентността на инспектората могат да се отнасят до 

корупционни действия, конфликт на интереси, незаконосъобразни или 
неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във 
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. 

Сигнали могат да се подават както в устна, така и в писмена форма, в 
това число и електронна. Устните сигнали се приемат по телефона, в работно 
време от понеделник до петък. Писмените сигнали могат да постъпват на факса 
на инспектората и чрез деловодството в сградата на Министерството на адрес: 
гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9. Електронната форма за подаване на 
сигналите е достъпна на интернет страницата на Комисията за превенция и 
противодействие на корупцията към Министерския съвет. 

 
Сигналите до Инспектората на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията се адресират, както следва: 
Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията 
гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 - деловодство 
тел.: 02) 940 94 30 и 02) 940 94 36 – от понеделник до петък, от 09.00 ч. до 17.30 
ч. 
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факс: 02) 9409 818 – факс на Инспектората на МТИТС 
Сигнали в електронна форма могат да се подават чрез интернет 
сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към 
МС: http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Подаването, разглеждането, решаването и уведомяването за взетите 

решения по сигнали се осъществява по общите правила на АПК. (за справка 
вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-18). 

 
 
14. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ  
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на регионалното 

развитие и осъществява административен контрол върху дейността на 
Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. 
Понастоящем второстепенен разпоредител с бюджет към министъра е Агенция 
„Пътна инфраструктура“, която на това основание попада в обхвата на 
контролната дейност на инспектората. Правната уредба на инспектората се 
съдържа в чл. 16 от Устройствения правилник на Министерството на 
регионалното развитие. С вътрешни правила, утвърдени със заповед на 
министъра, са регламентирани организацията на работата и реда за 
извършване на проверки и изготвяне на доклади, планирането и отчитането на 
дейността на инспектората. 

 
Функции 
Осъществяваните функции покриват общите правомощия за всички 

инспекторати.  
 
Особеност в контролните функции на Инспектората на МРР е 
задължението за отчет, чийто период е по-кратък, като най-малко веднъж 
на 6 месеца подготвя доклад до министъра с анализи на причините за 
нарушенията, ефективността на контрола, както и предложения за 
превенция и противодействие на негативни явления, корупция и конфликт 
на интереси 
 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� комплекси; 
� тематични; 
� планови; 
� извънпланови;  
� последващи.  
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Предмет на проверките са структурите, дейностите и процесите в 
администрацията на МРР и второстепенните разпоредители, по отношение на 
които контролният орган има правомощия. В началото на всяка календарна 
година инспекторатът изготвя план за дейността си, който се утвърждава от 
министъра. Извън плана се осъществяват и други проверки по конкретни 
въпроси и случаи, възложени със заповед на министъра. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигнали за злоупотреби с власт, прояви на корупция, лошо управление, 

неефективна работа, незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или 
бездействия на ръководители на администрации в системата на 
министерството, както и на служители от министерството и второстепенните 
разпоредители се подават до министъра. Писмените сигнали се изпращат на 
адрес на Министерството или по факс. Възможно е подаване на сигнали по 
електронен път на е-mail на Инспектората, както и на е-mail, специално 
създаден за сигнали за корупция. Устни сигнали могат да се подават на 
безплатен „зелен” телефон. 

 
Сигналите до Министъра на регионалното развитие се адресират, както 
следва: 
Министерство на регионалното развитие 
гр. София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19 
тел.: 0 800 11 918 – безплатен телефон  
факс: 02) 9405 370 
e-mail: – inspektorat@mrrb.government.bg и anticorr@mrrb.government.bg 

 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
При подаване на сигналите намират приложение общите изисквания на 

АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-16). 
Министърът или овластено от него длъжностно лице възлага с писмена 
резолюция изясняването на случая на звеното и/или длъжностното лице, от 
чиято компетентност е поставеният въпрос. Решението по подаден сигнал е 
писмено и мотивирано и се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването 
му. Решението се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му, 
а когато с него се засягат права или законни интереси на други лица, то се 
съобщава и на тях. 

 
 
15. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И 

СПОРТА 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията е на пряко 

подчинение на министъра и осъществява административен контрол върху 
дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет. 
Това са:  
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1) Национален център "Европейски младежки програми и инициативи";  
2) Антидопингов център – София; 
3) спортните училища. 
Правната уредба на дейността на инспектората се съдържа в чл. 20 от 

Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта. Във 
вътрешни правила, утвърдени със заповед на министъра на младежта и спорта, 
са предвидени изискванията и реда за осъществяване на дейността на 
инспектората 

 
Функции 
Общите за всички инспекторати функции са предвидени и за 

инспектората на Министерството на младежта и спорта. За да бъде 
разграничен от друг специализиран контролен орган на пряко подчинение на 
министъра, който също е наречен инспекторат, изрично е указано в 
наименованието му, че това е инспекторат по чл. 46 от Закона за 
администрацията.   

 
Инспекторатът по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта  
Дирекцията осъществява контрол върху дейността на спортните 
организации, финансирани от министерството или които предлагат 
спортни услуги публично.  
Също така, той има правомощия за извършване на проверки по сигнали, 
молби, жалби и заявления на граждани и организации, но те трябва да се 
отнасят срещу незаконни или неправилни действия на спортни организации. 

 
Разликата в дейността на двата инспектората е в обекта на контролната 

дейност, а не в методите, формите и резултатите от нейното извършване. 
 
Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията осъществява 
контрол върху структури или служители на Министерството на 
физическото възпитание и спорта или второстепенни разпоредители с 
бюджет към министъра, проверката му е в компетентността на 
инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� комплекси; 
� тематични; 
� планови; 
� извънпланови;  
� последващи.  
Плановите проверки се предприемат съгласно утвърден от министъра 

годишен план, а другите се осъществяват при възлагане от министъра. 
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Ред за сезиране и видове производства 
Сигнал за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за 

корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както 
и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, 
могат да се подават устно или писмено. Устни сигнали се подават по телефона, 
а по e-mail или чрез сайта на Комисията за превенция и противодействие на 
корупцията към Министерския съвет могат да се подават сигнали в електронна 
форма. 

 
Сигналите до Инспектората на Министерство на младежта и спорта се 
адресират, както следва: 
Министерство на младежта и спорта 
гр. София 1040, бул. „Васил Левски“ № 75 
тел./факс: 02) 9 300 515 
e-mail: – anticorruptiоn@mpes.government.bg 
Сигнали в електронна форма могат да се подават и чрез интернет 
сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към 
МС: http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12 
 
Относно подаването на сигналите, идентифицирането на лицата, от 

които изхождат и други въпроси, свързани с реда за сезиране, се прилагат 
общите изисквания на АПК (за справка вижте част първа на настоящия 
справочник, стр. 12-18). 

 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Преценката за допустимостта на сигнала се извършва при отчитане на 

изискванията на АПК. Производството по случая, вземането на решения и 
уведомяването за тях също се осъществяват по общите правила. 

 
 
16. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА  

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява 

административен контрол върху дейността на министерството, включително 
върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет:  

1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър; 
2) Дирекцията за национален строителен контрол. 
Правната уредба на дейността му е предвидена в чл. 11 от Устройствения 

правилник на Министерството на инвестиционното проектиране. С вътрешни 
правила, утвърдени със заповед на министъра, са предвидени организацията на 
дейността, общите изисквания и реда за извършване на проверки, 
правомощията на длъжностните лица, изготвянето на доклади, планирането и 
отчитането на дейността на инспектората. 
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Функции 
Инспекторатът изпълнява функциите, които произтичат общо за всички 

инспекторати съгласно чл. 46 от Закона за администрацията. Особеност е 
задължението за отчет, чийто период е по-кратък, като най-малко веднъж на 6 
месеца, подготвя доклад до министъра с анализи на причините, които 
пораждат нарушения, и за ефективността на контрола, както и от превенцията 
и противодействието на негативните явления, корупция и конфликт на 
интереси.  

 
Особеност в контролните функции на Инспектората на МИП е 
задължението за отчет, чийто период е по-кратък, като най-малко веднъж 
на 6 месеца подготвя доклад до министъра с анализи на причините за 
нарушенията, ефективността на контрола, както и предложения за 
превенция и противодействие на негативни явления, корупция и конфликт 
на интереси 
 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� комплекси; 
� тематични; 
� планови; 
� извънпланови;  
� последващи.  
Предмет на проверките са структурите, дейностите и процесите в 

администрацията на МИП и второстепенните разпоредители, по отношение на 
които контролният орган има правомощия. В началото на всяка календарна 
година инспекторатът изготвя план за дейността си, който се утвърждава от 
министъра. Извън плана се осъществяват и други проверки по конкретни 
въпроси и случаи, възложени със заповед на министъра. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигнали за корупционни прояви, конфликт на интереси, 

незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия на служители в 
министерството или на второстепенните разпоредители с бюджет могат да се 
подават чрез електронната форма на сайта на Министерството на адрес 
www.mip.government.bg, секция „Сигнали за корупция“. Без да е необходимо 
да се предвижда изрично, сигнал може да бъде подаден и чрез сайта на 
Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския 
съвет. 

 
Сигналите до Инспектората на Министерство на инвестиционното 
планиране се адресират, както следва: 
Електронна форма за подаване на сигнали – чрез сайта на Министерството: 
www.mip.government.bg, секция „Сигнали за корупция“, или чрез интернет 
сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към 
МС: http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12 
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Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Преценката за допустимостта на сигнала се извършва при отчитане на 

изискванията на АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 
12-18). Производството по случая, вземането на решения и уведомяването за тях 
също се осъществяват по общите правила. 

 
 
17. ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И 

ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага 

изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната 
политика, като осъществява административен контрол върху дейността на 
организационните структури, административните звена и служителите в 
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към 
министъра.  

В качеството на второстепенни разпоредители с бюджет 
административният контрол се осъществява и по отношение дейността на: 

1) Aгенцията за приватизация и следприватизационен контрол;  
2) Агенцията за устойчиво енергийно развитие;  
3) Агенцията по обществени поръчки;  
4) Българската агенция за инвестиции;  
5) Българският институт по метрология;  
6)  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;  
7) Държавната комисия по стоковите борси и тържища;  
8) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация";  
9) Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 

предприятия;  
10) Комисията за защита на потребителите;  
11) Патентното ведомство; 
12) Центъра на промишлеността на Република България в Москва. 
В чл. 14 от Устройствения правилник на Министерството на 

икономиката и енергетиката се съдържа правната уредба на дейността на този 
инспекторат. С вътрешни правила, утвърдени със заповед на министъра, са 
предвидени целите, задачите, обхвата и реда за осъществяване на дейността на 
инспектората. 

 
Функции 
Инспекторатът изпълнява функциите си, като разполага с обема 

правомощия, произтичащи от разпоредбата на чл. 46 от Закона за 
администрацията. Контролната му дейност обхваща и спазването на 
препоръките на външни одитни и контролни органи. Резултатите от дейността 
на инспектората се отчитат директно на министъра. 
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Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� планови; 
� извънпланови.  
Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен 

план. Извънпланови проверки се предприемат по ред, определен във вътрешни 
правила за дейността му, които се утвърждават от министъра. 

 

Ред за сезиране и видове производства 
В правомощията на инспектората попадат сигналите с твърдения за 

корупция, измами, нередности,  незаконни или неправилни действия или 
бездействия на служители в министерството и във второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра. 

Условията и редът за подаване на сигналите произтичат от общите 
изисквания на АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 
12-16). Сигнали в устна или писмена форма могат да се подават по някой от 
следните начини: в деловодството на Министерството, в пощенските кутии, 
поставени в сградите на централно управление; по факс; по мейл или на 
безплатен денонощно функциониращ телефон. 

 

Сигналите до Инспектората на Министерство на икономиката и 
енергетиката се адресират, както следва: 
на икономиката и енергетиката  
гр. София, ул. "Славянска" № 8 – деловодство 
пощенски кутии в трите сгради на Министерство на икономиката и 
енергетиката  
тел.: 0800 11 070 – денонощен безплатен телефон  
факс: 02) 981 1719 
e-mail: – anticorruption@mee.government.bg 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Предприемането на действия по сигнала се обуславя от общите 

изисквания за допустимост, предвидени в АПК(за справка вижте част първа на 
настоящия справочник, стр. 16-18). 

 
 

18. ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Държавна агенция "Архиви" контролира опазването на документите в 

деловодните служби на държавните и общинските институции и осъществява 
научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с 
документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви. 
Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на 
Министерския съвет, но за административния контрол на осъществяваната в 
агенцията дейност е създадено самостоятелно структурно звено на пряко 
подчинение на председателя на агенцията. В чл. 15 от Устройствения 
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правилник на Държавна агенция „Архиви“ са предвидени статутът и 
функциите на инспектората. 

 
Функции 
Инспекторатът реализира контролните функции на председателя на 

агенцията, като осъществява: 
� превантивен; 
� текущ; 
� последващ  
контрол при отчитане на общите за всички инспекторати правомощия 

по чл. 46 от Закона за администрацията.  
 
Специфичните функции на Инспектората на Държавна агенция „Архиви“ са 
обусловени от обекта на контрола, насочен към спазване на Закона за 
Националния архивен фонд, на методическите изисквания и на вътрешните 
правила и работни процедури в агенцията. 
Наред с това инспекторатът съдейства на специализираните държавни 
контролни органи при осъществяване на контрол върху дейността на 
администрацията. 
 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� планови; 
� извънпланови;  
� тематични; 
� цялостни; 
� последващи.  
Плановите проверки на инспектората се предприемат в съответствие с 

годишен план, който се утвърждава от председателя на Агенцията. С писмена 
заповед на председателя могат да се възлагат и други проверки. В съответствие 
с общата уредба на дейността на инспекторатите, тези проверки могат да бъдат 
цялостни или тематични, а също така и последващи, ако са свързани с 
изпълнение на препоръки, дадени от предходни проверки. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
При липсата на специални правила, сигнали с твърдения за корупция, 

злоупотреба с власт, лошо управление или за други незаконосъобразни или 
нецелесъобразни действия или бездействия на служители от администрацията 
на агенцията могат да се подават при условията на АПК (за справка вижте част 
първа на настоящия справочник, стр. 12-16). За връзка с инспектората е 
предоставен директен телефон  и e-mail. 

 

Сигналите до Инспектората на Инспектората на Държавна агенция 
„Архиви“ се адресират, както следва: 
Държавна агенция „Архиви“ 
тел.: 02) 940 01 17 
e-mail: inspektorat@archives.government.bg 
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Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Разглеждането и решаването на сигналите се подчинява на общите 

правила. Инспекторатът докладва на председателя за резултатите от 
извършените проверки с предложения за отстраняване на пропуски, допуснати 
нарушения или на предпоставки за такива в работата на администрацията. 
Подателят на сигнала се уведомява при условията и сроковете, предвидени в 
АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-18). 

 
 
19. ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Председателят на Държавната агенция за бежанците е орган на 

изпълнителната власт със специална компетентност, свързана с предоставянето 
на особена закрила на чужденци на територията на Република България. 
Председателят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към 
министъра на вътрешните работи, но в структурата на агенцията е предвиден 
инспекторат, който да осъществява административен контрол върху нейната 
дейност. Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя, който 
определя и конкретните му задачи. Правната уредба на функциите му се 
съдържа в чл. 11 от Устройствения правилник на Държавната агенция за 
бежанците при Министерския съвет, а дейността му е уредена с вътрешни 
правила, утвърдени от председателя на агенцията. 

 
Функции 
Дейността на инспектората е насочена към предотвратяване, 

установяване и преодоляване на случаи на корупция, конфликт на интереси, 
неизпълнение или лошо изпълнение на правилата за организация на работата 
от служители в администрацията, незаконосъобразни или нецелесъобразни 
действия. Функциите му не са по-различни от присъщите за всички 
инспекторати, като особеност представлява изрично установената възможност 
за осъществяване на мониторинг и анализ на имотните декларации. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� планови; 
� извънпланови.  
Инспекторатът предприема планови и извънпланови проверки, които 

според обхвата могат да бъдат комплексни или тематични. Съществува 
възможност за извършване и на последващи проверки на структури, дейности 
и процеси в агенцията. Проверките могат да се отнасят както до спазването на 
нормативните актове и вътрешните правила, относими към работата на 
служителите в администрацията, така и до разглеждане на постъпили сигнали, 
молби и жалби на граждани и организации срещу незаконни или неправилни 
действия или бездействия на служители от администрацията. 
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Ред за сезиране и видове производства 
Предвидена е възможност за подаване на устни и писмени сигнали, 

които могат да се отнасят до прояви на корупция, злоупотреба с власт, 
нарушения на служебните задължения, незаконосъобразни или неправилни 
действия или бездействия на служители в агенцията. Сигналите в устна форма 
могат да се отправят по телефона.  

На интернет сайта на Държавната агенция за бежанците 
www.aref.government.bg е достъпна електронна форма за подаване на сигнал, 
за изпращането на която се изисква идентифициране на подателя чрез 
посочване на име, адрес, телефон и e-mail. 

 
Сигналите до Инспектората на Държавната агенция за бежанците се 
адресират, както следва: 
тел.: 02) 81 81 209 
Електронна форма за подаване на сигнали – чрез интернет сайта на 
Агенцията: www.aref.government.bg  
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Преценката на постъпилите сигнали, вземането на решения по тях и 

уведомяването на подателя, се извършва при общите изисквания на АПК (за 
справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-16).  

 
 
20. ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА 

СИГУРНОСТ“ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Държавна агенция „Национална сигурност” е специализиран орган към 

Министерския съвет за изпълнение на политиката по защита на националната 
сигурност. Сред посегателствата, насочени срещу независимостта и 
суверенитета на Република България, териториалната цялост, националните 
интереси, установения в страната конституционен ред и основните права и 
свободи на гражданите, изрично са предвидени и корупционните прояви на 
лица, заемащи висши държавни и други длъжности.  

Държавна агенция "Национална сигурност" самостоятелно или 
съвместно с други държавни органи извършва контраразузнавателна дейност 
за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на 
замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната 
сигурност, като е компетентна да извършва разследване на престъпления, 
свързани с посегателствата срещу националната сигурност. 

Наред с посочените антикорупционни функции на ДАНС, трябва да се 
открои и дейността на специализираната административна дирекция 
„Инспекторат“, част от чиито правомощия са проверките по отношение на 
проявите на корупция в агенцията.  
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Функции 
 
Специализираната административна дирекция „Инспекторат“ в ДАНС 
контролира спазването на нормативните актове и актовете на 
председателя на агенцията, които се отнасят до организацията на работа 
в агенцията, управлението и разпореждането с материални средства, 
логистичното осигуряване, управлението на човешките ресурси, спазването 
на правата на човека. Инспекторатът на ДАНС извършва или участва в 
проверките на специалната подготовка и дисциплината и оказва помощ по 
организацията и методите на работа на ръководния състав на 
структурните звена на агенцията. 
 
Правната уредба на функциите на инспектората се съдържа в чл. 32г от 

Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална 
сигурност“. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът осъществява проверки по постъпилите сигнали и 

предложенията срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители от агенцията. Организацията на дейността, видовете проверки, 
както и условията и редът за извършването им се определят от председателя на 
агенцията. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Държавна агенция "Национална сигурност" предприема действия по 

отношение на получена информация, свързана с възложените й по закон 
дейности за наблюдение, разкриване, противодействие и предотвратяване на 
посегателства срещу националната сигурност. Сигнали до ДАНС могат да 
бъдат подавани, когато съдържащата се в тях информация се отнася до 
корупция и злоупотреби с власт, както и до други закононарушения, 
извършени от служители на агенцията. 

Жалби, предложения и сигнали се приемат чрез предоставяне на 
информацията лично, в работен ден, от 9.00 ч. до 17.00 ч. или чрез попълване и 
изпращане на електронен формуляр, достъпен на интернет страницата на 
агенцията на адрес www.dans.bg. Подателят на сигнала следва да посочи 
задължително трите си имена, адрес за връзка, другите сезирани със сигнала 
органи, както и да опише своите твърдения. 

 
Сигналите до Инспектората на Държавна агенция „Национална сигурност” 
се адресират, както следва: 
Държавна агенция „Национална сигурност”  
София 1407,  бул. "Черни връх" № 45 
тел.: тел. (02) 814 72 55  - за жалби, предложения и сигнали 
Електронна форма за подаване на сигнали – чрез интернет сайта на 
Агенцията: www.dans.bg 
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Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Редът за разглеждане, препращане на документите по компетентност на 

съответните органи, проверка и решаване на предложенията и сигналите се 
определя с наредба на председателя на агенцията. Подателите на документите 
по ал. 1 се уведомяват, че в агенцията се извършва проверка по посочената от 
тях информация, когато в предложението или сигнала се съдържат твърдения 
за посегателства срещу националната сигурност. 

Сигналите, подадени до Държавна агенция "Национална сигурност" във 
връзка с дейността на длъжностни лица в нейната администрация, се 
разглеждат по реда на АПК (за справка вижте част първа на настоящия 
справочник, стр. 12-18). При констатирани нарушения на служебните 
задължения в резултат на извършени проверки дирекция "Инспекторат" може 
да предлага образуване на дисциплинарни производства. 

 
 
21. ИНСПЕКТОРАТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ 

ИНСТИТУТ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Националният статистически институт е със статут на държавна агенция 

и осъществява независима статистическа дейност на държавата. В 
правомощията му се обхващат разработването и поддържането на 
националните статистически класификации, номенклатури, стандарти и 
методики, разработването на демографски прогнози, разпространяването на 
статистическа информация, координирането на статистическата дейност на 
държавата и др.  

Националният статистически институт се състои от централно управление 
и териториални статистически бюра, които осъществяват функциите и задачите 
му по производството и разпространението на статистическа информация на 
регионално ниво. Директорите на териториалните статистически бюра в 
областните градове са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на 
Националния статистически институт. 

В Националния статистически институт е създаден инспекторат, който 
осигурява изпълнението на контролните функции на председателя и 
осъществяване на административен контрол в централното управление и във 
второстепенните разпоредители. Предвид това обект на контрол са както 
централното управление на НСИ, така и всички териториални статистически 
бюра. Правната уредба на дейността на инспектората е предвидена в чл. 12 от 
Устройствения правилник на Националния статистически институт, а 
организацията на дейността му се определя с вътрешни правила, утвърдени със 
заповед на председателя на НСИ. 

 
Функции 
Произтичащите на инспектората функции не се различават значително 

тези на инспекторатите в централните органи на изпълнителната власт.  
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Инспекторатът на НСИ извършва проверки, насочени към: 
- спазване на нормативните актове и вътрешните правила, които уреждат 
работата на административните структури и звена НСИ; 
- изпълнението на цялостната дейност и графика за обработка на 
статистическата информация; 
- формулирани препоръки от други органи препоръки; 
-  предотвратяване на конфликт на интереси, незаконни или неправилни действия 
или бездействия, корупционно поведение на служители в централното управление и 
териториалните статистически бюра; 
В правомощията на инспектората, по подобие на други инспекторати, се включат 
дейности с превантивен и текущ характер. 
 
Инспекторатът се отчита годишно за резултатите от своята дейност, като 

в годишния отчет следва да бъдат формулирани и изводи относно 
ефективността на контрола. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът инспекторат извършва проверки, които могат да бъдат: 
� комплекси; 
� тематични; 
� планови; 
� последващи; 
� тукущи; 
� извънпланови (внезапни).  
Първите четири вида проверки се извършват по утвърден от 

председателя годишен план. Извънпланови проверки, определяни като 
внезапни проверки, се предприемат по отделни сигнали или при случаи с 
широк обществен отзвук. Текущият контрол, който инспекторатът 
осъществява, е във връзка с изпълнението на вътрешноведомствените актове и 
плана за цялостната дейност на НСИ. 

Всички проверки се извършват въз основа на писмена заповед на 
председателя. При извършването им инспекторатът е длъжен всеобхватно, 
обективно, безпристрастно и точно да изясни случая и да предложи мерки за 
неговото решаване. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
При липсата на специални правила, подаването на сигнали за 

корупционно поведение, злоупотреба с власт, незаконосъобразни или 
неправилни действия или бездействия на служители в централното 
управление или териториалните статистически бюра на НСИ се извършва 
съгласно общата уредба на АПК (за справка вижте част първа на настоящия 
справочник, стр. 12-16). 

Писмени сигнали за нередности, нарушения и корупция могат да се 
подават в кутия за сигнали, поставена на входа на сградата на Националния 
статистически институт в гр. София. Съществува възможност за изпращането 
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им и по пощата на същия адрес като обикновено писмо или с обратна 
разписка. 

За връзка с инспектората са осигурени и директни телефони. 
 
Сигналите до Инспектората на Националния статистически институт се 
адресират, както следва: 
Национален статистически институт 
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2 – пощенска кутия за сигнали или по 
пощата 
тел.: 02) 9857 746, 9857 552 
факс: 02) 9857 764 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Допустимостта на сигналите и предприемането на действия въз основа 

на тях се определя в съответствие с правилата на АПК (за справка вижте част 
първа на настоящия справочник, стр.. 12-18). Периодично се изготвят справки и 
доклади с резултатите от контролната дейност, в които се отразяват 
предложенията за предприемане на действия за отстраняване на допуснатите 
нарушения, пропуски и слабости. 

 
 
22. ИНСПЕКТОРАТ НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Агенцията за социално подпомагане изпълнява държавната политика в 

областта на социалното подпомагане. Тя е второстепенен разпоредител с 
бюджет към министъра на труда и социалната политика. Агенцията се 
представлява и ръководи от изпълнителен директор, към който е създаден 
инспекторат. По този начин административният контрол на нейната дейност 
се осъществява не от инспектората на първостепенния разпоредител с бюджет, 
а от специално създаденото вътрешно звено. 

В обхвата на контролната дейност на инспектората се включват както 
структурите, дейностите и служителите в агенцията, така и нейните 
териториални поделения, които са регионалните дирекции за социално 
подпомагане в областните административни центрове и дирекциите 
„Социално подпомагане“.  

 
Инспекторатът на АСП осъществява контрол и мониторинг и на 
специализираните институции за социални услуги, както и на социалните 
услуги, предоставяни в общността. Това означава, че Инспекторатът е 
компетентен да контролира социалните услуги в домове пансионен тип и 
предоставяните  в семейна среда или в близка до семейната среда. 
 
Дейността на инспектората е предмет на правна уредба в чл. 6 от 

Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. 
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Функции 
Инспекторатът е на пряко подчинение на изпълнителния директор на 

агенцията и осъществява специализиран контрол по законосъобразното 
прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане.  

 
Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане  упражнява контрол 
относно: 
- спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги, 
отпускането на социални помощи в пари и/или в натура; 
- отпускането на семейни помощи за деца; 
- изпълнение на дейностите, свързани със социалната рехабилитация и интеграция 
на хората с увреждания; 
- приемането, разходването и отчитането на хуманитарните помощи и дарения, 
получени в агенцията и в териториалните й поделения. 
- дейността на отделите за закрила на детето в дирекциите „Социално 
подпомагане“. 

 
Подобно на други инспекторати следи за прилагането на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси спрямо служителите 
на агенцията и териториалните й поделения. 

 
Специфичните обекти на контролната дейност на инспектората 
обуславят представянето на доклади за дейността му на всеки 3 месеца. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� планови; 
� по сигнали;  
� във връзка с изпълнението на национални програми; 
� във връзка с изпълнението на международни програми; 
� съвместни проверки.  
Инспекторатът извършва проверки в системата на социалното 

подпомагане в страната по предварително утвърден от изпълнителния 
директор на агенцията план или по сигнали. Проверките могат да се отнасят и 
по национални и международни програми, свързани с дейността по 
социалното подпомагане. Допуска се извършването и на съвместни проверки с 
други институции и организации, свързани с дейността на агенцията. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите, които се отнасят до корупция, неефективно управление, 

незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия при 
предоставяне на социални услуги, отпускане на социални и семейни помощи, 
социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания, приемането, 
разходването и отчитането на хуманитарни помощи и дарения, извършени в 
агенцията и в териториалните й поделения, попадат в компетентността на 
инспектората.  
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На интернет страницата на агенцията на адрес www.asp.government.bg е 
обособена секция за подаване на сигнали за корупция, която препраща към 
централизираната форма за внасяне на сигнал или предложение в сайта на 
Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския 
съвет. 

 
Сигналите до Инспектората на Агенцията за социално подпомагане  се 
адресират, както следва: 
Електронна форма за подаване на сигнали – чрез интернет страницата на 
АСП http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12, която препраща 
към сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията 
към МС: http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12. 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Допустимостта на сигнала се преценява с оглед общата уредба на 

сигналите по АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-
16). Инспекторатът анализира констатациите от направените проверки и прави 
предложения пред изпълнителния директор на агенцията за отстраняване на 
допуснатите нарушения. При констатирани административни нарушения 
инспекторатът може да съставя актове за извършени нарушения при 
прилагането на нормативната уредба в областта на социалното подпомагане и 
да прави мотивирани предложения до изпълнителния директор на агенцията 
за издаването на наказателни постановления. 

 
 
23. ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ 

И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” е специализиран орган на пряко подчинение на 
Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на 
натрупването, съхраняването и използването на държавните резерви и 
военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на 
националната сигурност. Агенцията организира и контролира създаването, 
съхраняването, опресняването, отчитането и опазването на държавните резерви 
и военновременните запаси; предлага за утвърждаване от Министерския съвет 
на номенклатурата и нормативите за държавни резерви; внася отчети за 
дейността си пред Министерския съвет и пред Междуведомствения съвет по 
въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на 
страната; участва в дейностите по международното сътрудничество, 
европейската и евроатлантическа интеграция.  

Звеното, което осъществява контролни функции по отношение 
превенцията и противодействието на корупцията, е инспекторатът съгласно чл. 
9 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“. Инспекторатът е на пряко подчинение на 
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председателя, като осигурява изпълнението на контролните му функции върху 
дейността на агенцията и при провеждане на държавната политика при 
управлението на държавните резерви, военновременните запаси и 
задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. 

 
Функции 
Инспекторатът осъществява функциите по административен контрол в 

агенцията, подобно на инспекторатите в министерствата – анализира 
ефективността на дейността на администрацията, разглежда постъпили 
сигнали за конфликт на интереси или корупционни прояви и др.  

 
Специфични функции на Инспектората съгласно чл. 9 от Устройствения 
правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“: 
- извършване на проверки в складови бази и други обекти на агенцията и на външни 
съхранители относно съхраняването и опазването на държавните резерви и 
военновременните запаси; 
- извършване на проверки относно съхраняването и опазването на дълготрайните 
материални активи - собственост на агенцията; 
- осъществяването на контрол по изпълнението на задълженията на 
производителите и вносителите на нефтопродукти и на съхранителите на нефт и 
нефтопродукти по създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на 
задължителните запаси по Закона за задължителните запаси от нефт и 
нефтопродукти. 

 

Инспекторатът се отчита ежегодно за своята дейност, като освен 
информация за резултатите от извършената контролна дейност, се посочват 
характерните нарушения на финансовата и друга дисциплина; анализират се 
причините и условията, довели до тях; предлагат се мерки за отстраняването 
им.  

Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� планови; 
� по сигнали.  
Инспекторатът може да извършва планови проверки по утвърден от 

председателя годишен план, както и други проверки, възложени му от него, 
които се предприемат с оглед откриване, предотвратяване и отстраняване на 
нарушения, свързани с дейността на агенцията, по молби, жалби, сигнали, 
предложения, включително срещу незаконни или неправилни действия или 
бездействия на служители от администрацията, конфликт на интереси, 
корупционни прояви в администрацията. Осъществяваният от инспектората 
контрол може да има за обект спазването на указания, препоръки и 
предписания, дадени от други органи при извършени проверки и ревизии. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигнали с твърдения за корупция, незаконосъобразни или неправилни 

действия или бездействия и нарушения в Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси” могат да се подават в устна форма на телефон 0800 



 

Обединение 

„Прозрачност без граници и партньори”  
 

138 

12 909 или лично на адреса на Агенцията в гр. София. За подаване на сигнали в 
електронна форма може да се използва интернет страницата на Комисията за 
превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет. При 
липсата на специални правила, се прилагат правилата за подаване и 
ограниченията при разглеждане на сигнали, предвидени в АПК (за справка 
вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-16). 

 
Сигналите до Инспектората на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси” се адресират, както следва: 
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 
гр. София 1000, бул. „Московска” № 3 
тел.: 0800 12 909 
Електронна форма за подаване на сигнали – чрез сайта на Комисията по 
превенция и противодействие на корупцията към МС: 
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12. 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Преценката на постъпилите сигнали, вземането на решения по тях и 

уведомяването на подателя, се извършва при общите изисквания на АПК (за 
справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-18). Когато в хода на 
проверката се установят пропуски или нарушения, инспекторатът предлага на 
председателя санкционирането на длъжностните лица, които са ги извършили 
или допуснали.  

Инспекторатът може да предложи образуване на дисциплинарно 
производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както 
и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. При 
установяване на данни за извършено престъпление, инспекторатът предлага на 
председателя да сезира компетентните органи за започване на наказателно 
преследване. 

 
 
24. ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ 

ОПЕРАЦИИ“ 
 

Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Държавна агенция „Технически операции“ е създадена със Закона за 

специалните разузнавателни средства като специализират орган към 
Министерския съвет за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни 
средства.  

 
Външен контрол върху дейността на агенцията се упражнява контрол от 
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, 
от парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, 
използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и 
достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. 
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Вътрешноведомствен контрол за правомерното прилагане на специални 
разузнавателни средства в агенцията се осъществява от нейния председател. 

В агенцията е създаден инспекторат, чиято дейност е предвидена в чл. 17 
от Устройствения правилник на Държавна агенция „Технически операции“.  

 
Особеност на Инспектората по чл. 17 от Устройствения правилник на 
ДАТО е извършването на проверки само по отношение на дирекциите и 
самостоятелните структурни звена, които не осъществяват дейности по 
осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства. 
 
В структурата на ДАТО е включена дирекция „Вътрешна сигурност“, в 

чиито правомощия е предотвратяването, пресичането и разкриването на 
престъпления и други нарушения, извършени от служители на агенцията. Тази 
дирекция е компетентна да осъществява и проверките по сигнали за 
нерегламентирана дейност на служителите на агенцията. 

 
В зависимост от конкретното съдържание на сигнала за корупционно 
поведение, незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия на 
служители от агенцията, се определя компетентното звено за 
разглеждането му. 
 
Функции 
Дирекция „Инспекторат“ осъществява административен контрол върху 

дирекциите и самостоятелните структурни звена, които не осъществяват 
дейности по осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства. 
Проверките са насочени към организацията и функционирането на тези звена, 
анализ на ефективността им, предотвратяване и разкриване на случаи на 
корупция в тях, като анализира причините и условията за констатираните 
нарушения и предлага мерки за отстраняването им. 

Инспекторатът участва в разработването на проекти на нормативни и 
вътрешни актове, контролира спазването на етичните правила и разглежда 
постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на 
служебните задължения. По сигнали срещу неправилни или незаконни 
действия или бездействия, които попадат в неговата компетентност, 
инспекторатът извършва проверки и изготвя писмени отговори. В обхвата на 
контролната му дейност попада и изпълнението на предписания, дадени от 
компетентни органи при извършени проверки и ревизии. 

 
Функции на Дирекция „Инспекторат“ в ДАТО: 
- осъществява административен контрол; 
- участва в разработването на проекти на нормативни и вътрешни актове, 
контролира спазването на етичните правила; 
- разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения; 
- изпълнява предписания, дадени от други компетентни органи. 
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Дейността на инспектората периодично се отчита пред председателя на 
агенцията, а конкретната организация за извършването й се определя с 
вътрешен правилник. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� цялостни 
� тематични; 
� внезапни.  
Инспекторатът извършва самостоятелно и във взаимодействие с други 

структурни звена на ДАТО цялостни, тематични и внезапни проверки въз 
основа на писмена заповед на председателя на агенцията. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите, които се разглеждат от инспектората, могат да се отнасят до 

корупционни прояви, нарушения на служебните задължения, 
незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия на служители от 
дирекциите и самостоятелните структурни звена, които не осъществяват 
дейности по осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства. 
Доколкото не са предвидени специални правила, подаването на сигнали се 
подчинява на общата уредба на АПК (за справка вижте част първа на настоящия 
справочник, стр. 12-16).  

 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Допустимостта на сигнала се преценява с оглед общата уредба на 

сигналите по АПК. 
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ІІІ. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ В НЕЗАВИСИМИ КОМИСИИ И СЪВЕТИ, 
ОТЧИТАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  

 
Инспекторати за вътрешен административен контрол са формирани и в 

администрациите на независими комисии и съвети, които отчитат дейността си 
пред Народното събрание. Обособените звена с антикорупционни функции 
имат сходна дейност с тази на инспекторатите в централните органи на 
изпълнителната власт. Разглеждането на техния статут позволява да се откроят 
спецификите на дейността им и да се повиши информираността за начините, 
по които те могат да бъдат сезирани. 

 
 
1. ИНСПЕКТОРАТ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА 

КАСА 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Националната здравноосигурителна каса е създадена със Закона за 

здравното осигуряване като юридическо лице, което се състои от Централно 
управление - със седалище в София, и районни структури във всеки от 28-те 
областни центрове на България. В предмета на дейността й попада 
осъществяването на задължителното здравно осигуряване. Основната цел е 
осигуряването и гарантирането на свободен и равнопоставен достъп на 
осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и 
обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, 
сключил договор с районна здравноосигурителна каса. 

Инспекторатът на НЗОК е създаден като звено за административен 
контрол на пряко подчинение на управителя. С него се цели предотвратяване 
и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на 
централното управление на НЗОК и районните здравноосигурителни каси 
(РЗОК), подобряване на работата и превенция и ограничаване на корупцията. 
Дейността на инспектората е предмет на правна уредба в чл. 22 от Правилника 
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. 

 
Функции 
Функциите на инспектората са сходни с тези на инспекторатите в 

централните органи на изпълнителната власт. Антикорупционната му дейност 
бива: 

� превантивна, която реализира чрез оценка на корупционния риск и 
предлагане на мерки за неговото ограничаване; 

� текуща и 
� последваща.  
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В инспектората се събира и анализира информация и се извършват 
проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна 
работа на администрацията на централното управление на НЗОК и РЗОК. 

Дейността на инспектората се отчита годишно пред Главния 
инспекторат на Министерския съвет и пред управителя на НЗОК. На всеки 6 
месеца на управителя на НЗОК се предоставят и доклади, съдържащи изводи и 
предложения за предприетите действия и за ефективността на контрола. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� комплекси; 
� тематични; 
� планови; 
� извънпланови;  
� последващи.  
Проверките се отнасят до функционирането на структури, дейности и 

процеси по осъществяване на административната дейност в НЗОК и в РЗОК. 
Плановите проверки се извършват по утвърден от управителя годишен план, а 
извънплановите се инициират по предложения и сигнали, като при всички 
случаи се реализират въз основа на писмена заповед на управителя на НЗОК. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Изискванията при подаване на сигнали следват от предвидените в АПК 

правила (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-16). 
Сигнали за корупционно поведение, нарушения, неефективна работа на 
служителите на централното управление на НЗОК и на районните 
здравноосигурителни каси могат да се подадат по някой от следните начини: 

� чрез регистриране в деловодната система на НЗОК от страна на 
физическо/юридическо лице или от негов упълномощен представител; 

� чрез пощенска кутия, монтирана във фоайето на сградата на 
Централното управление на НЗОК в гр. София, на ул. „Кричим” № 1; 

� на телефон 0800 14 800. При получаване на сигнал по телефона се 
разясняват начините на писмено подаване на предложението или сигнала; 

� чрез приемната на НЗОК. По този ред могат да се подават писмени и 
устни сигнали. При обективна невъзможност за писмено подаване на сигнала 
или при изрично изразено нежелание за това, подателят се поканва да даде 
сведенията устно, те се записват от служител (с означаване на името и 
длъжността му) и се преподписват от подателя; 

� по факс - 02/965 6840; 
� по електронна поща - anticorruption@nhif.bg; 
� чрез протоколи, постъпили от комисиите в РЗОК. 
Предложения/сигнали, които се отнасят до качеството на предоставена 

медицинска помощ от страна на договорни партньори на НЗОК и не съдържат 
елементи на корупционно поведение, следва да бъдат подадени в 
деловодството на НЗОК/РЗОК. 
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Сигналите до Инспектората на Националната здравноосигурителна каса се 
адресират, както следва: 
Национална здравно-осигурителна каса 
гр. София, на ул. „Кричим” № 1 - пощенска кутия, приемна на НЗОК 
чрез протоколи, постъпили от комисиите в РЗОК 
тел.: 0800 14 800 
факс: 02) 965 6840 
e-mail: anticorruption@nhif.bg 
Предложения/сигнали, които се отнасят до качеството на предоставена 
медицинска помощ от страна на договорни партньори на НЗОК  се подават 
в деловодството на НЗОК/РЗОК. 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Подаването, разглеждането, решаването и уведомяването за взетите 

решения по сигнали се осъществява по общите правила на АПК (за справка 
вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-18). Ръководителят на 
инспектората представя доклад на управителя за резултатите от всяка 
извършена проверка, анализира причините и обстоятелствата, свързани с 
констатираните пропуски и нарушения, и предлага мерки за отстраняването 
им. 

 
 
2. ИНСПЕКТОРАТ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Държавен фонд „Земеделие” е създаден със Закона за подпомагане на 

земеделските производители. Чрез фонда българските фермери получават 
финансово подпомагане по линия на държавните помощи, по 
предприсъединителна програма САПАРД, по мерките от Общата 
селскостопанска политика и Общата рибарска политика на Европейския съюз, 
както и от Програмата за развитие на селските райони. Фондът е акредитиран 
от Европейската комисия да изпълнява функциите на Агенция САПАРД и на 
Разплащателна агенция. Разплащателната агенция предоставя финансово 
подпомагане от Еврофондовете за българското земеделие през четири 
инструмента - директни плащания, към които има национални доплащания, 
средства за пазарна подкрепа, мерките от Програмата за развитие на селските 
райони и по Програмата за развитие на сектор „Рибарство”. 

За предотвратяване и установяване на нарушения при 
функционирането на администрацията, за оценяване и подобряване на 
нейната работа, в Държавен фонд „Земеделие“ е създадено самостоятелно 
звено за административен контрол на пряко подчинение на изпълнителния 
директор, което осъществява и дейностите по превенция и противодействие на 
корупцията. Правната уредба на дейността на инспектората се съдържа в чл. 19 
от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, а при 
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осъществяването й се спазват вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния 
директор на фонда. 

 
Функции 
Функциите на инспектората са сходни с тези на инспекторатите в 

централните органи на изпълнителната власт, свързани със законосъобразното 
и целесъобразно осъществяване на дейността на фонда, извършване на 
проверки за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 
предотвратяване и установяване на нарушения, прояви на корупция и 
неефективна работа. Дейността му подлежи на ежегоден отчет пред 
изпълнителния директор на фонда и трябва да се отграничава от функциите 
на дирекция „Технически инспекторат“, която също има контролни 
правомощия по отношение на дейността на фонда. 

 
Инспекторатът на Държавен фонд „Земеделие” осъществява контрол 
относно: 
- законосъобразното и целесъобразно осъществяване на дейността на фонда; 
- извършване на проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси; 
- предотвратяване и установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна 
работа. 
 
Разликата в дейността на инспектората като звено за административен 

контрол и дирекция „Технически инспекторат“, която е част от 
специализираната администрация на Държавен фонд „Земеделие“, е в обекта 
на контролната дейност. 

 
Дирекция „Технически инспекторат“ е част от специализираната 
администрация на Държавен фонд „Земеделие” осъществява контрол по 
изпълнението на задълженията на областните дирекции на ДФ „Земеделие“ 
по извършване на проверки на кандидатите/ползвателите за подпомагане. 
Дейността на дирекция „Технически инспекторат“ по прилагането на 
Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета подлежи на ежегодно отчитане за 
всеки изминал контролен период и докладът се изпраща на Европейската 
комисия до края на календарната година. 
 
В правомощията на дирекция „Технически инспекторат“ се включва 

контролът по изпълнението на задълженията на областните дирекции на ДФ 
„Земеделие“ по извършване на проверки на кандидатите/ползвателите за 
подпомагане. Дирекцията извършва контрол съгласно Регламент (ЕО) № 
485/2008 на Съвета от 26 май 2008 година относно проверките от страна на 
държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за 
финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието. В тази 
връзка изготвя годишна програма на проверките, годишно предложение за 
анализ на риска, прилага риск-анализ за избор на предприятията и 
транзакциите, които ще бъдат проверявани, извършва проверки на търговските 
документи на лицата, които са получили или осъществили плащания, свързани 
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пряко или косвено със системата за финансиране на Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието, както и на трети лица. Целта на проверките е да 
се установи дали транзакциите, формиращи частта от финансирането от този 
фонд, действително са били проведени и изпълнени правилно. Дейността на 
дирекция „Технически инспекторат“ по прилагането на Регламент (ЕО) № 
485/2008 на Съвета подлежи на ежегодно отчитане за всеки изминал контролен 
период и докладът се изпраща на Европейската комисия до края на 
календарната година. 

 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� комплексни; 
� тематични; 
� планови; 
� извънпланови;  
� последващи.  
Проверките се отнасят до функционирането на структури, дейности и 

процеси в Държавен фонд „Земеделие“. Дейността му е насочена към пълно и 
точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното 
разрешаване. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигнали за нарушения и корупционни практики, незаконосъобразни 

или неправилни действия и бездействия на служители от администрацията на 
ДФ „Земеделие“ могат да се подават на безплатен телефон. За връзка с 
инспектората могат да се използват и директни телефони. 

На адреса на Държавен фонд „Земеделие“ в гр. София могат да се 
изпращат сигнали в писмена форма. Предоставена е възможност за подаване на 
сигнали и в електронна форма, които се приемат на e-mail signali@dfz.bg.  

 
Сигналите до Инспектората на Държавен фонд „Земеделие” се адресират, 
както следва: 
Държавен фонд „Земеделие”  
гр. София 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 
тел.: 02) 81 87 478; 81 87 106 – за директна връзка с Инспектората  
тел.: 0700 106 16 – стойността на телефонния разговор е на цената на един 
градски разговор 
e-mail: signali@dfz.bg 
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Подаването, разглеждането, решаването и уведомяването за взетите 

решения по сигнали се осъществява по общите правила на АПК (за справка 
вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-18). 
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3. ИНСПЕКТОРАТ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА 
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 

 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е независим 

специализиран постоянно действащ държавен орган, в чиито правомощия се 
включва образуването на производство по отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобито имущество. Дейността на комисията се подпомага от 
администрация, която включва и териториалните й звена. Те са разположени в 
районите на апелативните съдилища, ръководят се от директори и се 
подпомагат в дейността си от инспектори. Директорите на териториалните 
дирекции и инспекторите в тях са органи на Комисията за отнемане на 
незаконно придобито имущество и подпомагат осъществяването на нейните 
функции. По този белег е необходимо да бъдат разграничавани от служителите 
от инспектората, който е звено за административен контрол в комисията. 

Инспекторатът е предвиден в чл. 20 от Правилника за устройството и 
дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на 
нейната администрация. Организацията на дейността му е уредена с вътрешни 
правила, приети от Комисията за отнемане на незаконно придобито 
имущество. 

Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя на комисията и в 
обхвата на контролната му дейност се включва дейността на всички 
структурни звена и служители в администрацията на комисията. Целта на 
дейността му е идентична с тази на другите инспекторати – предотвратяване и 
отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията, 
подобряване на нейната работа и превенция и ограничаване на корупцията. 

 
Функции 
Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като има сходни с 

други инспекторати правомощия. Сред тях могат да бъдат откроени: 
� изследване на риска от корупция и предлагането на мерки за 

ограничаване на установени уязвими точки; 
� събиране и анализ на информация; 
� иницииране на проверки за установяване на нарушения, възможни 

прояви на корупция и неефективна работа на администрацията; 
� проверка на други сигнали и предложения.  
Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на комисията 

за дейността на звеното през съответната година. 
 
Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� общи; 
� специализирани; 
� тематични; 
� планови; 
� извънпланови;  
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� последващи.  
Проверките се отнасят до функционирането на структури, дейности и 

процеси по осъществяване на дейността на комисията. Плановите проверки се 
извършват след разпореждане от председателя, по одобрен от комисията 
годишен план. Извънплановите проверки се осъществяват по ред, определен 
във вътрешните правила за дейността на инспектората. Ръководителят на 
инспектората докладва на комисията за резултатите от извършените проверки 
и прави предложения за отстраняване на констатираните пропуски и 
нарушения. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите до инспектората могат да се отнасят до корупционни прояви, 

нарушения, неефективна работа на служителите от администрацията на 
комисията. Писмени сигнали могат да бъдат подавани на адреса на 
инспектората в гр. София, бул. „Витоша“ № 6. Предоставена е възможност за 
подаване на сигнали в електронна форма, които могат да бъдат изпращани на 
e-mail или като се използва формата на интернет страницата на Комисията за 
отнемане на незаконно придобито имущество: www.ciaf.government.bg. 

 
Сигналите до Инспектората на Комисията за отнемане на незаконно 
придобито имущество се адресират, както следва: 
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество  
София 1000, бул. "Витоша " № 6  
София, ул. „Г. С. Раковски”, № 112 - пощенската кутия в сградата на 
централното управление на КОНПИ 
e-mail: – anticorruption@ciaf.government.bg 
Електронна форма за подаване на сигнали – чрез интернет сайта на 
Комисията: www.ciaf.government.bg   

 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Подаването, разглеждането, решаването и уведомяването за взетите 

решения по сигнали се осъществява по общите правила на АПК (за справка 
вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-18). 

 
 
4. ИНСПЕКТОРАТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН 

ИНСТИТУТ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Националният осигурителен институт управлява държавното 

обществено осигуряване и се състои от централно управление и териториални 
поделения. В структурата на НОИ е създаден инспекторат на пряко 
подчинение на управителя. В правомощията му се обхваща осъществяването на 
административен контрол върху дейността на института и на второстепенните 
разпоредители с бюджета на държавното обществено осигуряване, каквито са 
ръководителите на териториалните му поделения. 
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Правната уредба на дейността на инспектората се съдържа в чл. 11 от 
Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен 
институт. Организацията на дейността и правомощията на служителите от 
инспектората и реда за извършване на проверките са предвидени във 
вътрешни правила, утвърдени със заповед на управителя на НОИ. 

 

Функции 
За инспектората произтичат функции, сходни с тези на инспекторатите в 

централните органи на изпълнителната власт. Антикорупционната му дейност 
се изразява в разглеждането на постъпили сигнали за корупция на служители в 
института, извършва проверки и информира управителя за резултатите, а с 
превантивен ефект е извършваната оценка на корупционния риск и 
идентифицирането на мерки за неговото ограничаване.  

Инспекторатът е задължен да следи за изпълнение на мерките за 
превенция и противодействие на корупцията, като на всеки 6 месеца изготвя 
доклад до управителя с изводи и предложения за предприетите действия и 
мерки. Дейността на инспектората се отчита ежегодно пред управителя на 
НОИ. 

 

Форми на контрол 
Инспекторатът извършва проверки, които могат да бъдат: 
� комплексни; 
� тематични; 
� внезапни;  
� последващи.  
Комплексните и тематичните проверки се извършват по утвърден от 

управителя годишен план. Внезапни проверки се извършат както по отделни 
сигнали, така и при случаи с обществен отзвук.  

За всяка конкретна проверка инспекторатът изготвя доклад до 
управителя за резултатите, като анализира причините и обстоятелствата, 
свързани с констатираните нарушения, и предлага мерки за отстраняването 
им. 

 

Ред за сезиране и видове производства 
Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на 

НОИ, както и сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, 
както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или 
бездействия на ръководители и служители на НОИ се подават до управителя 
на института. Те могат да бъдат отправени по електронен път или на хартиен 
носител, лично или чрез упълномощен представител на адреса на централното 
управление на НОИ в гр. София. 

 

Сигналите до Управителя на Националния осигурителен институт се 
подават, както следва: 
Национален осигурителен институт  
София 1000, бул. " Александър Стамболийски" № 62-64  
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Предложенията и сигналите, които не се отнасят до служители на НОИ, 
се препращат на компетентните органи не по-късно от 7 дни от постъпването 
им, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За 
препращането се уведомява подалият сигнала или предложението. 

Управителят с писмена резолюция възлага на инспектората изясняването 
на получения сигнал. Решението по подаден сигнал е писмено и мотивирано и 
се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. То се съобщава на 
подателя в 7-дневен срок от постановяването му, а когато с него се засягат права 
или законни интереси на други лица, се съобщава и на тях. 

 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
При разглеждането на сигналите се прилагат общите изисквания на 

АПК, като в Правилника за организацията и дейността на НОИ е описано при 
какви обстоятелства сигналите се приемат за анонимни или за отнасящи се до 
нарушения, извършени преди повече от 2 години. За анонимни сигнали се 
считат тези, в които не са посочени трите имена и адрес - за физически лица, 
наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на 
български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронният му адрес, ако има такъв. Ако сигналите не са 
подписани от автора или негов представител, независимо, че съдържат 
изброените реквизити, също се квалифицират като анонимни и не подлежат на 
разглеждане. 

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две 
години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди 
повече от две календарни години преди подаването или заявяването на 
сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването. 

 
 
5. ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ 

НАДЗОР 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който 

обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата 
система: капиталовия пазар, застрахователния пазар, пазара на 
допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно 
осигуряване. Комисията е независима от изпълнителната власт институция и за 
своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България. 

 
Особеност на вътрешния административен контрол върху дейността на 
структурните звена и администрацията на Комисията за финансов надзор е, че за 
осъществяването му не е предвидено звено, а функциите са възложени на 
едно длъжностно лице - държавен инспектор.  

 
Държавният инспектор е на пряко подчинение на председателя. 

Дейността му е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно 
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изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното 
разрешаване с цел предотвратяване и отстраняване на нарушения при 
функционирането на администрацията, подобряване на нейната работа и 
превенция и ограничаване на корупцията. Правната уредба се съдържа в чл. 40 
от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор 
и на нейната администрация. 

 
Функции 
Държавният инспектор изпълнява контролните си функции, като 

извършва дейностите, присъщи на всички инспекторати: 
� изследва риска от корупция и предлага мерки за ограничаване на 

установени уязвими точки; 
� събира и анализира информация; 
� извършва проверки по своя инициатива за установяване на 

нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на 
администрацията.  

Проверките са насочени както към спазването на законите, 
подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от 
служителите на администрацията на комисията, така и за установяване на 
конфликт на интереси, незаконосъобразни и нецелесъобразни действия или 
бездействия. 

Подобно на другите инспекторати, държавният инспектор също има 
правомощията да предложи образуване на дисциплинарни производства при 
констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за 
професионална етика, да изпраща сигнали до органите на прокуратурата, 
когато при проверки установи данни за извършено престъпление от страна на 
служители на комисията, да участва в разработването на проекти на 
вътрешноведомствени актове, които уреждат работата и дейността на 
администрацията на комисията. 

Държавният инспектор представя ежегоден отчет на председателя на 
комисията за дейността си през съответната година, както и периодично 
докладва за хода на текущите проверки. 

 
Форми на контрол 
Държавният инспектор извършва проверки, които могат да бъдат: 
� общи; 
� специализирани 
� тематични; 
� планови; 
� извънпланови;  
� последващи.  
Проверките се отнасят до функционирането на структури, дейности и 

процеси по осъществяване на административната дейност в комисията. 
Плановите проверки се предвиждат в годишен план, утвърден от председателя, 
а извънплановите се осъществяват по ред, определен във вътрешни правила. 
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При осъществяване на своите функции държавният инспектор има 
право да изисква документи, данни, сведения, справки и други носители на 
информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на 
проверките. Служителите в администрацията на комисията са длъжни да 
оказват пълно съдействие на държавния инспектор при осъществяване на 
функциите му. 

 
Ред за сезиране и видове производства 
Сигналите на гражданите могат да се отнасят до корупционно 

поведение, конфликт на интереси, незаконосъобразни и нецелесъобразни 
действия или бездействия или други нарушения, извършени от служители в 
администрацията на комисията. Доколкото липсват специални правила, които 
уреждат подаването на сигнали и предложения, се прилагат общите 
изисквания на АПК. Сигнали за корупция, незаконосъобразни или 
нецелесъобразни действия или бездействия на служители от администрацията 
на Комисията за финансов надзор могат да се подават на адреса на комисията в 
гр. София или по e-mail. 

 
Сигналите до Държавния инспектор на Комисията за финансов надзор се 
адресират, както следва: 
Комисия за финансов надзор  
София 1000, ул. „Будапеща“ № 16 
факс: 02) 829 43 24 
e-mail: – corruption@fsc.bg  
 
Допустимост и обоснованост на жалбите и сигналите 
Подаването, разглеждането, решаването и уведомяването за взетите 

решения по сигнали се осъществява по общите правила на АПК (за справка 
вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-18). 

 
 
6. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 
Обхват на контролната дейност и правна уредба 
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

е специализиран, независим, постоянно действащ държавен орган за проверка 
и установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата, заемащи 
публични длъжности.  

Публичните длъжности, които попадат в обхвата на контрола, са 
изброени в чл. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. В тях се обхващат както лицата, заемащи длъжности в органите на 
законодателната, изпълнителната, съдебната и определяни като независими 
власти, така и служителите от администрацията, с изключение на тези, които 
заемат технически длъжности.  
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Предвид това Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт 
на интереси е оправомощена да извършва проверки на сигнали, отнасящи се 
до администрацията и следва да се обхване в изброяването на независимите 
органи, чиято дейност е свързана с противодействие на корупцията. 
 
Нейната дейност има непосредствено отношение към функциите на 

инспекторатите като звена за вътрешен административен контрол и по друга 
линия. Като общо правило инспекторатите са овластени да контролират и 
проверяват изпълнението на задълженията на служителите от съответната 
администрация, произтичащи по Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси. 

 
Ред за сезиране и производство по установяване на конфликт на 
интереси 
Производството по установяването на конфликт на интереси може да 

започне по няколко начина:  
1) по сигнал, подаден до Комисията за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси, като се изисква сигналът да не е анонимен;  
2) по решение на Комисията за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси; 
3) по искане на лицето, заемащо публична длъжност. 
Всеки, който разполага с данни, че лице, заемащо публична длъжност, е 

нарушило задълженията си по Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси, може да подаде сигнал за конфликт на интереси. 
Изрично е предвидено изискването сигналите да се подават писмено и да се 
регистрират. 

 
Защитата на лицата, подали сигнал, е уредена със специални правила: те не 
могат да бъдат преследвани само за това, а ако заради сигнала са били уволнени, 
преследвани или спрямо тях са предприети действия, водещи до психически или 
физически тормоз, имат право на обезщетение за претърпените от него 
имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред. 
Защитата на подателите на сигнали е свързана и с предвиждането на 
задължения за лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала: 
- те не могат да разкриват самоличността на подателя; 
- не могат да разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във 
връзка с разглеждането на сигнала; 
- изрично са задължени да опазват поверените им писмени документи от неразрешен 
достъп на трети лица. 
 
При постъпването на сигнал Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси изисква необходимата информация и 
документи от органа по избора или назначаването на лицето, за което се отнася 
сигнала, или от съответните комисии, ако сигналът се отнася за лицата, 
заемащи публични длъжности по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗПУКИ.  
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Така например, в случай на подаден сигнал, Комисията за борба с корупцията и 
конфликт на интереси в Народното събрание следва да предостави поискана 
информация, отнасяща се до: 
- президента и вицепрезидента; 
- съдиите от Конституционния съд; 
- народните представители; 
- министър-председателя; 
- заместник министър-председателите; 
- министрите; 
- омбудсмана и заместник-омбудсмана; 
- членовете на Висшия съдебен съвет, включително председателите на Върховния 
касационен съд и на Върховния административен съд и главния прокурор; 
- главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет; 
-  председателя и членовете на Сметната палата; 
-  управителя, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската 
народна банка; 
-  управителя и подуправителя на Националния осигурителен институт; 
- членовете на органи, които изцяло или частично се избират от Народното 
събрание.  
За общинските съветници и кметовете информацията по сигнал за конфликт на 
интереси се изисква и се подготвя от съответната постоянна комисия от общински 
съветници. 
Информацията по сигнали, които се отнасят до служителите в 
администрацията, се изготвя от инспекторатите или от служители към органа, 
който ги назначава. 
 
Необходимо е да се отчете задължението, което имат органът по 

назначаването и съответната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗПУКИ, да 
сезират незабавно Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси, като представят заверени копия от документите, относими към 
сигнала.  Необходимостта от представянето им заедно със сигнала е с цел да се 
осигури бързина и да се спести етапа на последващото им изискване от страна 
на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Информация по сигнала и свързаните с него документи се представят в 
14-дневен срок на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси. С цел обективно и пълно изследване на случая, Комисията за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси събира 
доказателства по реда на АПК, изслушва лицето, заемащо публична длъжност, 
и му дава възможност да направи възражение. 

При установяване на данни за извършено престъпление, материалите се 
изпращат незабавно на органите на прокуратурата, но процедурата за 
установяване на конфликт на интереси не се спира. 

Комисията се произнася с решение в двумесечен срок от откриване на 
производството, с което установява наличието на конфликт на интереси, респ. 
че не е налице конфликт на интереси. Решенията се вземат с явно гласуване с 
мнозинство повече от половината от всички членове. Изключение от това 
правило е предвидено, когато решението се отнасят до конфликт на интереси 
за председателя или за член на комисията. В този случай то се взема с 
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единодушие при тайно гласуване, като се изключи лицето, за което се гласува 
решението. 

Решението на комисията се съобщава на заинтересованото лице, на 
органа по избора или назначаването, респ. на съответната комисия по чл. 25, ал. 
2, т. 1 или 3 от ЗПУКИ и на окръжната прокуратура по седалището на органа. 
Ако е установен конфликт на интереси, решението може да се оспори от 
заинтересованото лице пред съда по реда на АПК. Прокурорът може да подаде 
протест до съда в едномесечен срок от съобщаването на решението на 
комисията, с което е установено, че не е налице конфликт на интереси. 

 
Сигналите до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси се адресират, както следва: 
София 1000, бул. "Витоша" № 18 
тел.: 02) 8119011; 8119033 
факс: 02) 8119030 

 
Последици при установяване на конфликт на интереси 
Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е 

основание за освобождаване от длъжност, освен ако на конституционно 
равнище не следва друго. Освобождаването става по реда, определен в 
съответните специални закони. 

В едномесечен срок от влизане в сила на решението, с което е установен 
конфликт на интереси, председателят на комисията издава наказателно 
постановление за налагане на административно наказание. В същия срок става 
произнасянето и по отнемане в полза на държавата или общината на 
възнаграждението, получено по правоотношението или деянието, породило 
конфликта на интереси. Отнемането е за периода, през който конфликтът на 
интереси е бил укрит. Съществува правна възможност за отнемане и на друга 
материална облага, получена от лицето, заемащо публична длъжност или 
свързано с него лице. Нейната равностойност се присъжда в полза на 
държавата, освен ако не подлежи на отнемане на друго основание. 

Имената на лицата, заемащи публични длъжности, за които е установен 
конфликт на интереси с влязъл в сила акт, се обявяват на интернет страницата 
на съответната институция. 
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IV. КАТАЛОГ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В МЕСТНАТА ВЛАСТ 

 
 
Местните органи на изпълнителната власт са предвидени в чл. 19, ал. 2 от 

Закона за администрацията. За разлика от централните органи на 
изпълнителната власт, те упражняват своите правомощия в определени 
териториални предели. 

 
Местни органи на властта са: 
- областните управители; 
- кметовете на общини; 
 - кметове на райони; 
 - кметове на кметства; 
- кметски наместници.  
 
За тяхната контролна дейност липсва обща уредба (аналогична на 

създадената с чл. 46 от Закона за администрацията), която да предвижда 
изграждането на звено за вътрешен административен контрол в 
администрацията, която подпомага органа. Това открива възможността да 
преценят как да организират вътрешния контрол върху администрацията – 
чрез създаване на нарочни звена, чрез определяне на длъжностни лица, 
отговорни да разглеждат подадените до органа сигнали или предприемане на 
действия лично от съответния орган. 

Ефективната организация на дейностите за превенция и 
противодействие на корупцията в местната власт има непосредствено значение 
за гражданите. Това е така, защото при осъществяване на публични услуги, при 
които местната администрация е в пряк контакт с гражданите, ясно се 
открояват сферите с повишен корупционен риск.  

 
Сфери и дейности с повишен риск от прилагане на корупционни практики: 
- предоставяне на административни услуги по молби на граждани, например 
свързани с разрешения за строеж;  
- прилагане на регулаторни режими, при които като условие за извършване на дадена 
дейност на територията на общината се изискват лицензии, разрешения или 
регистрации; 
- отдаване под наем, ремонт и строителство на обекти - общинска собственост; 
- провеждане на обществени поръчки, търгове, конкурси и концесии; 
- събиране на местни данъци и такси; 
-  контролна дейност, осъществявани от местните органи; 
- административнонаказателна дейност, осъществявани от местните органи. 
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Гражданите имат право да сигнализират местните органи за: 
- за злоупотреби с власт и корупция; 
- слабости и несъответствия между предписаното от закона и конкретно 
проявеното поведение на служители от местната администрация; 
- лошо управление на държавно или общинско имущество; 
- други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия. 
 
Подаването на сигнали се осъществява в съответствие с общата уредба на 

АПК (за справка вижте част първа на настоящия справочник, стр. 12-16). 
Подозренията за наличие на корупционни практики подкопават 

общественото доверие и създават негативни нагласи към дейността на 
местните органи. За противодействието на корупцията се изисква цялостен и 
системен подход, насочен към утвърждаване на принципите на публичност, 
прозрачност и предвидимост в дейността на общинската администрация. 
Дейностите по превенция и противодействие на корупцията в местните органи 
на изпълнителната власт, както и при централните органи, не се изчерпват 
единствено с изясняването и решаването на постъпилите сигнали за 
корупционно поведение или конфликт на интереси. Ефективността им зависи 
и от умението за привличане и активното участие на гражданите и 
структурите на гражданското общество, с цел създаване на нетърпимост към 
проявите на корупция.  

 
Добри практики за превенция и противодействие на корупцията, прилагани 
от местните органи на властта: 
- провеждане на обществени дискусии по значими въпроси; 
- въвеждане на форми за обратна връзка относно административното обслужване, 
получено от гражданите; 
- стриктно спазване на приемното време за работа с граждани; 
- недопускане на нарушения при организирането и провеждането на процедури по 
възлагане на обществени поръчки, конкурсни и тръжни процедури. 
 
 
1. ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ 
 
Областните управители осъществяват управлението в областта, като: 
- осигуряват провеждането на държавната политика; 
- отговарят за защитата на националните интереси, на законността и на 
обществения ред;  
- осъществяват административен контрол. 
 
Като се отчита обстоятелството, че областните управители са 

второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет, 
административният контрол върху тяхната дейност попада в компетентността 
на Главния инспекторат към Министерския съвет.  
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Сигналите за корупция, незаконосъобразни или нецелесъобразни действия, 
лошо или неефективно управление, които се отнасят до областните 
управители, се разглеждат от Главния инспекторат на Министерски съвет. 
 
Областните управители се подпомагат от областни администрации, 

чиято дейност, структура, организация на работа и състав се определят с 
устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Действащата 
нормативна уредба не предвижда изрично задължението за обособяване на 
нарочно звено в областната администрация, което да подпомага областния 
управител при провеждане на дейности по превенция и противодействие на 
корупцията. Независимо от това, в изпълнение на мярка 6.4. от Програмата за 
изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за 
периода 2004–2005 г., бяха създадени Областни обществени съвети за 
превенция и противодействие на корупцията. 

 
Областните обществени съвети за превенция и противодействие на 
корупцията са консултативни органи, в които участват представители на 
изпълнителната власт, неправителствени организации, представители на 
бизнеса, местни авторитети. 
 
Те подпомагат областните управители в изпълнение на функциите и 

задачите, които произтичат от Интегрираната стратегия за противодействие на 
корупцията и организираната престъпност и приеманите планове за действие в 
тази област. Основна цел на областните обществени съвети е да мобилизират 
органите на държавната власт и местната администрация, представителите на 
местния бизнес, неправителствените организации и средствата за масово 
осведомяване за гарантиране на прозрачност и публичност на 
административно-управленските процеси, за упражняване на граждански 
контрол и мотивиране на предприемачеството чрез създаване на 
антикорупционен климат и условия за честна конкуренция. Дейността им се 
основава на принципите на доброволност на участието, равнопоставеност, 
прозрачност и законност. 

 
Функции на Областните обществени съвети за превенция и 
противодействие на корупцията: 
 - изпълнение на държавната политика за превенция и противодействие на 
корупцията на регионално ниво; 
- координиране на антикорупционната дейност на държавните институции, 
неправителствените организации, бизнеса и средствата за масово осведомяване на 
територията на областта; 
- иницииране и подкрепа за местни антикорупционни инициативи; 
- формулиране на мнения и препоръки за подобряване на организацията и дейността 
на административните структури; 
- разглеждане на прояви на корупция и конфликт на интереси, включително по 
сигнали на граждани и юридически лица (при следване на процедурните правила, 
предвидени в правилника на съответния областен обществен съвет).  
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В подкрепа на работата на областните обществени съвети за превенция и 
противодействие на корупцията се предвижда изискването на информация от 
ръководителите на териториални структури на органи на изпълнителната 
власт, кметове на общини, общински съвети, неправителствени организации и 
други за предприетите от тях действия и мерки на територията на областта. По 
този начин се цели не само координиране на дейността, но и обобщаване на 
информацията за броя на подадените и решените сигнали и приетите въз 
основа на тях действия. 

 
За своята дейност областните обществени съвети се отчитат пред 
областния управител. Като правило ежегодните отчети са публични и 
достъпът до тях се предоставя чрез интернет сайта на съответната 
областна управа.  

 
 
2. ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
 
В съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация общинската администрация подпомага дейността на 
общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на района и на кмета на 
кметството.  

 
Общинският съвет не е орган на изпълнителната власт, а на местното 
самоуправление, но доброто сътрудничество между органите е от 
решаващо значение за осъществяваната от тях дейност.  
В правомощията на общинския съвет, по предложение на кмета на общината, е да 
одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в 
общината, района и кметството (чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация).  
В този контекст Общинският съвет има решаваща роля за обособяването на 
антикорупционни звена в общинската администрация. 

 
На местно ниво дейностите за предотвратяване на корупцията са 

уредени в следните базисни документи: 
� общински стратегии, политики и планове за превенция на 

корупцията; 
� правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на 

граждани и юридически лица; 
� стратегии за управление на риска, програми за оценка и управление 

на корупционния риск; 
� правила за защита на лица, подали сигнали за корупция; 
� системи за финансово управление и контрол (СФУК) с подробно 

разписани процедури; 
� внедряване на различни стандарти и системи за управление на 

качеството (например Системата за управление на качеството по ISO 9001:2000) 
(това е една положителна тенденция, като следва да с  отбележи, че 
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прилагането на такива стандарти изисква преминаването на антикорупционно 
обучение от служителите в общинската администрация; 

� етични кодекси и длъжностни характеристики, които ангажират 
допълнително отговорността на служителите в прилагането на високи 
професионално-етични стандарти, превенция  и противодействие на 
корупцията. 

След извършено проучване с участието на 95 общини могат да бъдат 
откроени два основни модела на организиране на антикорупционната дейност 
в общинската администрация.  

 
Основни модели на организация на антикорупционната дейност в 

общинската администрация 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
При първия модел антикорупционните дейности се осъществяват, без да 

са създадени нарочни звена в администрацията, а при организация, 
определена от самия орган. В този случай кметът взема решение за определяне 
на конкретни длъжностни лица или за назначаване на комисии, които 
разглеждат случаите. При другия модел в общинските администрации са 
създадени звена за противодействие на корупцията, в чиито функции са 
включени разглеждането на получени сигнали, предоставянето на 
информация за осъществените дейности до други компетентни органи, 
например периодични отчети за дейността, предоставяни на съответния 
областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията и на 
Министерския съвет. 

Гражданите и техните организации могат да сигнализират за всякакви 
прояви на служители от общинската администрация, свързани със злоупотреба 
с власт и корупция; лошо управление на общинско имущество; всякакви други 
незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия.  

 

Най-често използвани механизми за получаване на сигнали за нарушения в 

общинските администрации: 

- електронни форми за подаване на сигнали и предложения; 

- кутии за сигнали и предложения, разположени в сградата на общинската 

администрация; 

- организиране на приемни, в които в определено приемно време могат да бъдат 

подадени устни сигнали; 

- телефони за връзка, в това число и безплатни телефонни линии за сигнали. 

 

1.Антикорупционните дейности 
се осъществяват, без да са 
създадени специални звена в 

администрацията 

2.Антикорупционните дейности 
се осъществяват от звена за 

противодействие на корупцията 
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Във всяка от участвалите в проучването общинска администрация се 
прилага изискването за регистриране на постъпилите сигнали, а разглеждането 
им е диференцирано с оглед конкретната организация на дейността. 

 
А. Организация на дейностите по превенция и противодействие на 
корупцията в общински администрации, в които не са създадени 
звена с антикорупционни функции 
 
Механизми за получаване на сигнали в общини, в които не са създадени звена с 
антикорупционни функции: 
- електронни форми за подаване на сигнали и предложения; 
- кутии за сигнали и предложения, разположени в сградата на общинската 
администрация; 
- организиране на приемни, в които в определено приемно време могат да бъдат 
подадени устни сигнали; 
- телефони за връзка, в това число и безплатни телефонни линии за сигнали. 

 
Изследването, проведено в периода юни – юли 2014 година, показва, че 

преобладават общините, в които не са обособени самостоятелни 
антикорупционни звена. Най-честите причини за това е малката численост на 
администрацията или недостатъчен финансов ресурс. Дейността по превенция 
и противодействие на корупцията се осъществява с предприемането на 
различни мерки. Този модел се прилага от 61 от общините, участвали в 
проучването.  

 
Общини, в които не са създадени звена с антикорупционни функции 

Аврен Добрич Кубрат  Смолян 
Баните Добричка Куклен Суворово 
Благоевград Долна баня  Минерални бани  Твърдица  
Болярово Драгоман Мирково  Тервел 
Борово Дряново Монтана Тервел  
Ботевград Етрополе Невестино Тетевен  
Братя Даскалови  Завет Никопол Трън 
Брацигово  Искър Панагюрище Угърчин 
Бяла Слатина  Казанлък Перущица Харманли 
Бяла Карнобат Плевен Ценово 
Велико Търново  Ковачевци Първомай Чавдар 
Видин Козлодуй Разград Чепеларе 
Върбица Костинброд  Родопи Шабла 
Гоце Делчев Криводол  Ружинци  
Гърмен Кричим Сандански   
Девин Крумовград Севлиево  

 
Разглеждането на сигнали, в това число за корупция, незаконосъобразни 

или нецелесъобразни действия или бездействия, се предвижда във 
вътрешноведомствени актове. Това могат да бъдат актове, които уреждат 
дейностите и средствата за гарантиране на добро управление, например 
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общински стратегии за прозрачно управление, за превенция и 
противодействие на корупцията, комуникационни стратегии на общините, 
вътрешни правила за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси 
и други.  

Уредба на формите за подаване на сигнали и предприеманите въз основа 
на тях действия може да се съдържа и в актове, които предвиждат правилата за 
административното обслужване на гражданите, от което естество са 
вътрешните правила за документооборота, вътрешните правила за достъп до 
обществена информация, правилата за провеждане на диалог с местните 
общности за подаване на предложения/сигнали на гражданите по всички 
въпроси, които са от компетентността на общината, Харта на клиента и други. 
Наблюдава се и практиката уредбата да се съдържа в общи актове, като 
устройствени правилници на общинската администрация или правила за 
изграждане на системи за финансово управление и контрол. Независимо от 
систематичното място на уредбата, нейното превантивно значение зависи от 
възможността гражданите да бъдат запознати с правилата за сезиране на 
органа и неговите задължения за произнасяне по изложените твърдения. 
Публичният достъп до тях трябва да бъде осигуряван чрез публикуване, 
предоставяне на разположение в сградата на общинската администрация, но и 
чрез разяснения от служителите в общинската администрация. Необходимо е 
да се отчита и обстоятелството, че процесите за борба с корупцията са твърде 
динамични и зависими от конкретните проявни форми на това негативно 
явление, което налага и периодична актуализация на приетите в общината 
правила.  

 
Конкретна информация за лицата, които разглеждат сигналите, както и за 
утвърдения ред, по който се подават и разглеждат те, можете да получите 
по-нататък в настоящия справочник.  
В случай, че не намерите такава информация, можете да се обърнете на 
място - към звеното, предоставящо информация за организация на 
дейността на общината, да проверите на сайта на общината или да 
позвъните за телефон за информация.  

 
 
А1. Разглеждане на сигнали за корупция от заместник-кмет на 
общината, който представлява общината в Областния обществен 
съвет за превенция и противодействие на корупцията 
 
Като примери за организиране на дейността по разглеждане на сигнали 

по този начин могат да се посочат общините Девин и Върбица. Йерархичното 
положение на определеното длъжностно лице в администрацията позволява 
предприемането на необходимите действия за изясняване на случаите. 
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А2.Разглеждане на сигналите от секретаря на общината 
 
Такава организация на разглеждане на сигнали е предвидена в общините 

Трън, Костинброд, Ботевград, Първомай, Мирково. В Община Искър, наред със 
секретаря на общината, задължения при разглеждане на сигнали и 
предприемане на действия въз основа на тях, са предвидени и за старши-
експерт в дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-
правно обслужване“. Практиката на разглеждане на сигналите от секретаря на 
общината съответства на нормативно определените му правомощия. По-
конкретно с чл. 43, ал. 3, т. 5 ЗМСМА е предвидено задължението на секретаря 
на общината да организира и да отговаря за работата с молбите, жалбите, 
сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица. 

 
А3. Разглеждане на сигналите от комисия, определена със заповед на 
кмета 
 
Тази организация е предпочетена например в общините Завет, Смолян, 

Долна баня, като са предвидени и правила за отчет на осъществяваната дейност. 
Възможността за разглеждане на сигнала от комисия се свързва с очакванията за 
привличане на по-голям кръг експерти в различни сфери на дейност, което 
засилва очакванията за обективно и всестранно изясняване на конкретния 
случай.  

Необходимо е да се направи уточнението, че в някои общини са 
определени комисии не за самото разглеждане на сигналите, а за отваряне на 
кутията за сигнали. В техните правомощия се включват само действията във 
връзка с констатирането на сигнали, тяхното регистриране и предаване по 
компетентност на кмета или секретаря на общината. Такъв механизъм за 
работа със сигналите се наблюдава например в общините Козлодуй и Добричка. 

 
А4.Разглеждане на сигналите от длъжностно лице/длъжностни лица, 
определени със заповед на кмета 
 
Длъжностните лица извършват проверка на фактите и обстоятелствата 

по сигналите и предложенията и ги докладват на секретаря на общината 
(например в Община Гърмен), водят регистър на постъпилите сигнали 
(например в Община Благоевград), имат задължения по изготвяне и изпращане 
на периодични доклади до областния управител за дейностите по превенция и 
противодействие на корупцията (например в общините Велико Търново и Бяла), 
приемат граждани и представители на организации и приемат/изслушват 
техните предложения и сигнали (например в Община Ковачевци).  

Няма единен подход на кои длъжностни лица да се възлагат функции по 
превенцията и противодействието на корупцията. Това могат да бъдат 
служители, в чиито служебни задължения попада работата с граждани или 
други служители от общинската администрация. Например в Община Добрич е 
определено специализирано работно място „Предложения, сигнали” в 
Центъра за услуги и информация на общината, в Община Аврен определеното 
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длъжностно лице за дейностите по превенция и противодействие на 
корупцията е началник-отдел „Административноправно обслужване“. 

 
 
А5. Разглеждане на сигналите от определени за случая длъжностни лица 
 
При този подход разглеждането на сигнала се възлага на определени 

служители от общинската администрация, определяни за всеки конкретен 
случай със заповед на кмета. Това позволява по-голяма гъвкавост при избора на 
експерти според сферата, в която е подаден сигналът. По този начин е 
организирана дейността в общините Минерални бани, Кричим, Кубрат, Гоце 
Делчев, Брацигово, Родопи, Севлиево, Видин, Крумовград. 

 
А6. Разглеждане на сигнали от звена с контролни функции в 
общинската администрация 
 
Антикорупционни функции в общинската администрация могат да 

изпълняват както звената, предоставящи пряко административни услуги на 
физически и юридически лица, така и осъществяващите контрол върху 
работата на администрацията. Този модел се доближава до законодателния 
подход при организирането на антикорупционната дейност в централните 
администрации, при който дейностите по превенция и противодействие на 
корупцията и предотвратяването на конфликт на интереси се осъществява от 
инспекторати. Като пример може да се посочи Община Плевен, в която няма 
създаден орган с антикорупционни функции, но такива са включени в 
работата на общинския инспекторат. 

 
Б. Организация на дейностите по превенция и противодействие на 
корупцията в общински администрации, в които са създадени 
звена с антикорупционни функции 
 
В 31 от участвалите в проучването общини е посочено наличието на 

създадени органи с антикорупционни функции в рамките на общинската 
администрация.  

 
Общини, в които са създадени звена с антикорупционни функции 

Пордим Мадан Брегово Велики Преслав 
Берковица Брезник Лясковец Иваново 
Борован Нови пазар Димитровград Неделино 
Вълчедръм Габрово Марица Пловдив 
Мизия Каварна Роман Търговище 
Сатовча Брусарци Рила Белослав 
Троян Чупрене Иваново Русе 
Нова Загора Шумен Крушари  
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Могат да бъдат откроени няколко по-общи модела, като се вземат 
предвид актовете, с които са създадени тези органи и осъществяваните от тях 
функции. 

 
Б1. Звена, създадени с решение на общинския съвет 
 
Одобряването на общата численост и структура на общинската 

администрация е в правомощията на общинския съвет. В този случай 
открояването на антикорупционната дейност не е само въпрос на организация, 
но и на структурна промяна в общинската администрация. Като примери за 
такива звена могат да се посочат Община Пордим, в която функционира 
постоянна комисия „Обществен ред, нормативна уредба и борба с 
корупцията", както и общините Берковица, Борован и Вълчедръм, в които са 
създадени общински антикорупционни съвети и едновременно с това със 
заповед на кмета на общината са определени комисия за отваряне на кутия за 
подаване на сигнали за корупция и нередности (Община Берковица), 
длъжностно лице за администриране и докладване на случаи на корупция 
(Община Вълчедръм) или комисия за разглеждане на сигнали за корупция 
(Община Борован). 

 
Б2.Звена, създадени с акт на кмета на общината 
 
Тази практика може да се определи като преобладаваща, но при нея не е 

налице структурно, а по-скоро организационно обособяване на 
антикорупционните функции към определени длъжностни лица, тъй като 
одобряването на структурата на общинската администрация е в правомощията 
на общинския съвет. Този модел значително се доближава до случаите, при 
които в общинската администрация се определят постоянни или за 
конкретния случай комисии, отговорни за разглеждането на сигнали за 
корупция, без промени в структурата на самата администрация.  

Разликата е в по-широкия кръг функции, които се възлагат на 
обособените по този начин комисии, свързани най-често с организирането на 
дейностите за борба с корупцията на територията на съответната община, а не 
се ограничават единствено до разглеждане на постъпили сигнали. Организация 
от такъв тип е предвидена в общините Мизия, Сатовча, Троян, Нова Загора, 
Мадан, Брезник, Нови пазар, Габрово, Каварна, Брусарци, Чупрене, Шумен, Брегово, 
Лясковец, Димитровград, Марица, Роман. 

В някои общини са създадени комисии само със задача периодично да 
отварят кутията за сигнали, за което изготвят протокол (например в общините 
Рила, Иваново, Крушари). Разглеждането на сигналите се възлага на определени 
със заповед на кмета служители на общинската администрация (например в 
общините Рила, Велики Преслав) или на комисия за извършване на проверка по 
конкретния сигнал (например в общините Иваново, Неделино). В други общини 
са определени отнапред комисии, които ще разглеждат сигналите на граждани 
и организации, т.е. дейността им не се ограничава само до конкретен случай, а 
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се изисква периодично да докладват за извършената дейност (например в 
общините Пловдив, Търговище, Белослав). 

 
 
Б3.Възлагане на антикорупционни функции на звена в общинската 
администрация  
 
Например този подход е приложен в Община Русе, в която има създадена 

дирекция "Обществен ред и сигурност", компетентностите на която са свързани 
с антикорупционните мерки. Дирекцията извършва проверки и предлага на 
кмета на общината мотивирани решения за установяване на конфликт на 
интереси на служителите от общинската администрация, заемащи публични 
длъжности, съгласно изискванията на Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси. Наред с това, във вътрешни правила за сигнали за 
корупция, измами и нередности е предвидено създаването на постоянна 
комисия за разглеждането на сигнали, като за конкретния случай кметът може 
да определи служители от специализираните дирекции за участие в комисията. 

 
Оповестяване на резултатите от контролната дейност 
 
Решението по сигнала трябва да се мотивира и да се съобщи на подателя 

и на други лица, чиито права или законни интереси са засегнати. Когато 
сигналът е подаден от народен представител, общински съветник, държавен 
орган, орган на местното самоуправление или средство за масова информация, 
за решението те също се уведомяват, което следва от общата уредба на АПК. 
Ако са констатирани данни за извършено престъпление, незабавно се 
уведомява и прокурорът. 

Независимо от уведомяването на решението, няма пречки да се 
предостави публичен достъп до решенията по сигналите. По съществото си те 
представляват обществена информация, доколкото се съдържат в акт на 
държавен орган, свързани са с обществения живот в Република България и 
дават възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността 
на органа.  

В редица общини е възприета практиката информацията да се 
предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

 
Необходимо е да се направи уточнението, че в Закона за достъп до 
обществена информация са уредени както задълженията при разглеждане на 
заявления за достъп до обществена информация, подадени от лицата, така 
и случаите, при които по своя инициатива органът трябва да предоставя 
достъп до обществена информация.  

 
Правната възможност за сезиране на органа с искане за достъп до 

обществена информация, с каквато разполага всяко лице, не замества и не 
отменя задължението, което органите имат по чл. 14 ЗДОИ да информират за 
своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма. 



 

Обединение 

„Прозрачност без граници и партньори”  
 

166 

Възможността по законодателен път да се степенува и разграничава 
задължението за осигуряване на достъп до информация е възприето от 
Конституционния съд в решение № 7 от 04.06.1996 г. по к.д. № 1/96 г. (Обн., ДВ, 
бр. 55 от 28.06.1996 г.). Допуска се разграничаването на задълженията за 
публикуване на определена информация по инициатива на органа (така 
наречената активна прозрачност) и задължението да се осигури достъп до 
източниците на информация (така наречената пасивна прозрачност).  

Отчетност на антикорупционните дейности, предприети в съответната 
общинска администрация, се постига и при изпълнение на задължението по 
чл. 62 от Закона за администрацията за представяне на ежегоден доклад за 
състоянието на съответната администрация. Антикорупционните мерки се 
обобщават в годишния доклад за състоянието на администрацията, който се 
приема от Министерския съвет. При поискване или периодично информация 
за предприетите мерки се представя и на областния обществен съвет за 
превенция и противодействие на корупцията. Макар и не като преобладаваща 
практика, има случаи, при които не са предвидени правила за оповестяване на 
резултатите от проверките на сигнали за корупционно поведение. 

 


