
„С„СИГНАЛИЗИРАМИГНАЛИЗИРАМ  ЗАЗА  НЕРЕДНОСТНЕРЕДНОСТ: : ИИ  КАКВОКАКВО?”?”

София, май 2009 г.



ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на настоящия доклад е да представи хода и резултатите от 
изпълнението на съвместната инициатива на фондация Европейския институт, 
портал  europe.bg  и  Прозрачност  без  граници  под  егидата  на  министъра  по 
европейските въпроси Гергана Паси – „Сигнализирам за нередност: и какво?”

Целта  на  инициативата  е  да  се  проследи  начина,  по  който 
инспекторатите  към  министерствата  действат  след  подадени  сигнали  за 
нарушения, публичността на процедурите и резултатите, както и възможността 
за граждански контрол над дейността на инспекторатите. 



МЕТОДОЛОГИЯ

Общи цели  на  анализа  са  формулиране  на  оценка  за  начина,  по 
който инспекторатите към министерствата действат след подадени сигнали за 
нарушения, публичността на процедурите и резултатите, както и възможността 
за граждански контрол над дейността на инспекторатите чрез:

Анализ на:
Нормативната уредба;
Изграждането на капацитета на инспекторатите към министерствата 

и  структури  на  централната  администрация,  както  и  на  Дирекция  „Главен 
инспекторат” към Министерския съвет на Република България за реакция на 
сигнали, молби жалби, както и за извършване на проверки срещу незаконни или 
неправилни  действия  или  бездействия  на  служители  от  администрацията  и 
резултати от тези проверки;

Административните процедури за реакция на подадени сигнали, както 
и за защита анонимността на подалите сигнали;

Готовността  на  гражданите,  държавните  служители  и  структури  на 
гражданското общество да подават сигнали за нарушение,  за незаконни или 
неправилни действия или бездействия на служители;

Волята  за  допускане  на  граждански  контрол  върху  дейността  на 
инспекторатите.

Изпълнението на анализа включва съчетано използване на няколко, 
допълващи се методи и техники за набиране и обработка на информацията:

Преглед на нормативната уредба,  регламентираща дейността  на 
инспекторатите;

Преглед  на  документите,  изисквани  по  закон,  публикувани  на 
страниците на съответните министерства;

Анализ на резултатите от дейността на инспекторатите за 2008 г. и 
2009 г.

Изследователски инструменти: 
анкетно  проучване,  адресирано  до  инспекторатите  към 

министерствата,  към  някои  структури  на  централната  администрация  и 
дирекция „ Главен инспекторат” в администрацията на МС.;

интернет анкета за граждани.

При извършване на изследването са изпратени общо 24 въпросника 
и  получени  9  отговора.  Анализът  е  извършен  въз  основа  на  получените 
отговори. 

За готовността на гражданите да подават сигнали за нарушения  е 
използвано изследването на Transparency International Световен корупционен 
барометър, 2009 г. в частта му за България.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

1. Система за вътрешен контрол върху дейността на 
администрацията

Контролът  върху  дейността  на  администрацията  е  изключително 
важен както за осигуряването на ефективност в администрацията,  така и за 
противодействието и превенцията на корупцията. 

От гледна точка на  вътрешния контрол, към всяко министерство се 
създават инспекторати, които са на пряко подчинение на съответния министър1. 
Тяхната  независимост  е  законово  регламентирана.  Функциите  на 
инспекторатите  включват:  анализ  на  ефективността  на  дейността  на 
администрацията,  който  следва  да  се  използва  при  оптимизиране  на 
структурата  на  администрациите;  контрол  по  спазването  на  вътрешните 
правила за организация на работа в администрацията; проверка на сигналите, 
молбите  и  жалбите  срещу  незаконни  или  неправилни  действия  или 
бездействия  на  служителите  от  администрацията.2.  Инспекторатите  в 
министерствата осъществяват административен контрол и върху дейността на 
второстепенните  разпоредители  с  бюджетни  кредити.3 В  администрациите, 
които не се обхващат от този контрол, както и в тези, които имат териториални 
звена, може да се създават инспекторати. 

Според Доклада за състоянието на администрацията за 2008 г.4, 57 
администрации са обявили, че в рамките на тяхната структура има създадени 
инспекторати, по чл. 46 от ЗА. В 218 административни структури функциите се 
изпълняват  от  служител,  определен  от  ръководителя,  което  представлява 
39.9%  от  общия  брой  административни  структури.  В  останалите  272 
административни структури  контролът се  осъществява от  външни структури, 
включително  от  инспектората  на  съответния  първостепенен  разпоредител  с 
бюджетни кредити. 

С  измененията  на  Закона  за  администрацията  от  2006  г.  в 
структурата на Администрацията на МС е създаден  Главен инспекторат на 
пряко  подчинение  на  министър-председателя.5 Основните  функции на 
Главния  инспекторат са:  да  подпомага  организирането  на  дейността  по 
провеждане на държавната антикорупционна политика,  както  и да извършва 
анализ  на  ефективността  и  ефикасността  на  дейността  в  държавната 
администрация,  свързана  с  антикорупционната  политика;  да  координира  и 
подпомага дейността на инспекторатите; да разглежда и при необходимост да 
извършва проверки по постъпили сигнали за конфликт на интереси, корупция и 
други нарушения на органи на изпълнителната власт и държавни служители на 
ръководна  длъжност  и  да  изготвя  доклад  за  резултатите;  да  анализира 
причините и условията за констатираните нарушения и да предлага мерки за 

1 Закон за администрацията, чл. 46, ал. 1.
2 Закон за администрацията, чл. 46, ал. 2.
3 Закон за администрацията, чл. 46, ал. 4.
4 Докладите  за  състоянието  на  администрацията  се  изготвят  в  изпълнение  на  чл.  62  от  Закона  за 

администрацията.
5 Закон за администрацията, чл. 46а.
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отстраняването им; да подпомага изпълнението на решенията на Комисията по 
превенция и противодействие на корупцията. 

В  изпълнение  на  своите  функции Главният  инспекторат 
осъществява:  контрол  върху  цялостната  дейност  на  администрацията  и 
извършва  общи  и  специализирани  проверки,  възложени  от  министър-
председателя; проверки и контрол по конкретни въпроси и случаи въз основа 
на  заповед  на  министър-председателя.  За  да  координира  създадените  към 
министерствата инспекторати,  Главният  инспекторат  е  изготвил методически 
указания. 

2. Развитие на нормативната уредба

Създаването  на  ефективни  механизми  за  вътрешен 
административен контрол върху дейността на администрацията е една от 
основните цели на процеса на модернизиране на българската администрация. 
Още в  Стратегията за  изграждане на модерна административна система на 
Република България, приета от Министерския съвет през 1998 г. е предвидено 
създаване  на  система  за  вътрешен  контрол  върху  дейността  на 
администрацията.  Първите  стъпки  за  регламентиране  на  системата  за 
вътрешен  контрол  върху  дейността  на  администрацията  са  направени  с 
приемането  на  Закона  за  администрацията през  1998  г.,  където,  в 
министерствата  и  държавните  агенции,  е  предвидено  създаване  на 
специализирано звено за вътрешен административен контрол –  инспекторат. 
Основната  функция  на  инспекторатите  е  осъществяване  на  контрол  върху 
дейността на съответната административна структура, нейните териториални 
звена и изпълнителните агенции към нея.

Законът за държавния служител, приет през 1999 г., урежда някои 
основни  аспекти,  свързани  с  държавната  служба,  включително  и 
упражняването  на  контрол  за  неговото  спазване.  В  първоначалната  си 
редакция  от  1999  г.  Законът  за  държавния  служител  предвижда 
институционално контролът да се извършва от специална комисия – Държавна 
административна комисия, чийто състав се определя от Министерския съвет. 
Обхватът на контрола е ограничен само до Глава трета „Статут на държавните 
служители”. Дейността е свързана с издаване на задължителни предписания, 
без финансови санкции. Глава десета, която е посветена на тази материя, е 
променяна два пъти – през 2003 г.6 и през 2006 г.7 И двете промени са сериозни 
и  засягат  концептуалните  и  институционалните  аспекти  на  контролната 
дейност.  С измененията  от  2003  г.  цялостният  контрол по  изпълнението  на 
закона се упражнява от Министерския съвет,  а  специализираната контролна 
дейност  –  от  Изпълнителна  агенция  „Главна  инспекция  по  труда”,  която 
контролира и спазването на Кодекса на труда. Контролните органи са държавни 
инспектори, за които има специални изисквания – най-малко 10 години стаж в 
администрацията. В тези изменения са регламентирани за първи път видовете 
проверки,  които  се  извършват,  както  и  правата  и  задълженията  на 

6 ДВ, бр. 95 от 2003 г.
7 ДВ, бр. 24 от 2006 г.
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инспекторите.  Също  така  се  въвеждат  глоби  за  неизпълнение  на  дадените 
предписания. 

В резултат на натрупаната практика през годините, регламентацията 
на системата за вътрешен контрол върху дейността на администрацията, се 
развива  и  усъвършенства.  С  измененията  и  допълненията  на  Закона  за 
администрацията  от  2006  г.  разпоредбите  за  ролята  и  функциите  на 
инспекторатите  са  допълнени  и  детайлизирани.  Според  действащата 
нормативна  уредба  инспекторатите  са  основно  звено  за  вътрешен  контрол 
върху дейността на администрацията в системата на изпълнителната власт.

Функции на инспекторатите, съгласно Закона за администрацията:
Чл. 46. (1) В  министерството  се  създава  инспекторат  на  пряко  подчинение  на 

министъра. 
(2) Инспекторатът:

1. анализира ефективността на дейността на администрацията; 
2. проверява спазването на вътрешните правила за организацията 

на работа в администрацията;
3. може да  предлага  образуване  на  дисциплинарно производство 

при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на 
служителите в държавната администрация;

4. извършва  проверка  на  сигналите,  молбите  и  жалбите  срещу 
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията; 

5. осъществява  други  функции  във  връзка  с  административния 
контрол,  произтичащи  от  нормативни  актове  или  възложени  от  органа  на  изпълнителната 
власт.

(3) Министърът  на  държавната  администрация  и  административната 
реформа  утвърждава  методология  за  анализ  и  оценка  на  ефективността  на  дейността  на 
администрацията и дава указания по нейното прилагане. 

(4) Инспекторатът  в  министерството  осъществява  административен 
контрол и върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(5) В администрациите, които не се обхващат от контрола по ал. 4, както и 
в тези, които имат териториални звена, може да се създават инспекторати. Когато числеността 
на тези администрации не е достатъчна за обособяване на инспекторат, неговите функции се 
изпълняват от служител, определен от съответния ръководител.

Развитието на системата за вътрешен контрол върху дейността на 
администрацията  получава  нов  импулс  след  създаването  през  2006  г.  на 
Главен  инспекторат  в  Администрацията  на  Министерския  съвет,  на  пряко 
подчинение на министър-председателя.

Функции на Главния инспекторат, съгласно Закона за администрацията:
Чл. 46а. (1) В  администрацията  на  Министерския  съвет  се  създава  Главен 

инспекторат на пряко подчинение на министър-председателя. 
(2) Главният инспекторат: 

1. координира и подпомага дейността на инспекторатите;
2. предлага  на  министър-председателя  за  утвърждаване 

методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите;
3. разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и други 

нарушения на служебните задължения;
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4. разглежда  постъпили  сигнали  за  корупция  на  органи  на 
изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и 
информира министър-председателя за резултатите;

5. осъществява  други  функции,  определени  с  Устройствения 
правилник  на  Министерския  съвет  и  на  неговата  администрация  или  възложени  му  от 
министър-председателя.

Измененията  на  Закона  за  администрацията  от  2006  г.  отделят 
специално внимание на регламентацията на статута на инспекторите и техните 
правомощия при извършване на проверки.

Изисквания към инспекторите и правомощия:
Чл. 46б. (1) За инспектори се назначават лица, които: 

1. отговарят на изискванията, установени с Единния класификатор 
на длъжностите в администрацията,  относно професионалния опит,  като за професионален 
опит се зачита стажът в държавната администрация;

2. притежават образователно-квалификационна степен "магистър".
(2) 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.

(3) Служителите  в  администрацията  са  длъжни  да  оказват  пълно 
съдействие на инспекторите при осъществяването на функциите им.

(4) Инспекторатите или служителят по чл. 46, ал. 5 ежегодно представят 
отчет  за  дейността  си  пред  съответния  ръководител  на  административната  структура,  а 
Главният инспекторат – пред министър-председателя.

Функциите  на  Главния  инспекторат  са  конкретизирани  в 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация 
(УПМСНА)8.

Функциите на Главния инспекторат, съгласно УПМСНА9:
Чл. 92б. (1) Дирекция „Главен инспекторат"  е  на пряко подчинение на министър-

председателя. 
(2) Дирекция „Главен инспекторат":

1. подпомага  организирането  на  дейността  по  провеждане  на 
държавната антикорупционна политика;

2. координира и подпомага дейността на инспекторатите;
3. разработва  методология  за  контролната  дейност  на 

инспекторатите и предлага на министър-председателя за утвърждаване методически указания 
във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите;

4. разглежда и при необходимост извършва проверки по постъпили 
сигнали за конфликт на интереси, корупция и други нарушения на органи на изпълнителната 
власт  и  държавни  служители  на  ръководна  длъжност  и  изготвя  доклад  за  резултатите; 
анализира  причините  и  условията  за  констатираните  нарушения  и  предлага  мерки  за 
отстраняването им;

5. при  определени  сигнали  може  да  проверява  спазването  на 
финансовата дисциплина при разходването на бюджетните средства на Министерския съвет;

6. подпомага  изпълнението  на  решенията  на  Комисията  по 
превенция и противодействие на корупцията;

8 Приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2005 г., обн. ДВ. бр.84 от 2005 г., последни 
изменения и допълнения обн. ДВ. бр.67 от 2008 г.

9 ДВ, бр. 55 от 2006 г.
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7. извършва анализ на ефективността и ефикасността на дейността 
в държавната администрация, свързана с антикорупционната политика;

8. участва  в  разработването  на  вътрешните  актове, 
регламентиращи дейността на администрацията;

9. участва  в  комисии,  съвети  и  работни  групи,  имащи  пряко 
отношение към антикорупционната политика;

10. осъществява  други  функции,  възложени  от  министър-
председателя.

(3) Дирекция „Главен инспекторат" осъществява контрол върху цялостната 
дейност  на  администрацията  и  извършва  общи  и  специализирани  проверки,  възложени  от 
министър-председателя.

(4) Дирекция  „Главен  инспекторат"  осъществява  проверки  и  контрол  по 
конкретни въпроси и случаи въз основа на заповед на министър-председателя.

(5) Дирекция  „Главен  инспекторат"  осигурява  организационно-технически 
работата на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.

(6) Дирекция „Главен инспекторат" се отчита за дейността си на министър-
председателя.

Въпреки  многобройните  законови  промени,  до  момента  не  са 
изготвени  анализ  и  не  съществува  нормативна  регламентация  на 
предпоставките и единни стандарти за определяне на броя, квалификацията и 
специалните изисквания за служителите в инспекторатите и другите звена със 
сходни функции. 

В  тази  връзка  се  очаква  резултатите  от  проект  „Подобряване  на 
вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията” с 
възложител  Министерски  съвет  на  Република  България,  дирекция  „Главен 
инспекторат” да запълнят тази празнина.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

3. Граждански мониторинг на дейността на инспекторатите

През месец май 2009 г. до ръководителите на общо 21 (от общо 33) 
инспекторати  в  12  министерства,  6  агенции  и  1  институт,  Комисията  за 
превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет, както и 
до  Главния  инспекторат  в  АМС,  бяха  изпратени  писма  от  екипа  на 
инициативата  с  искане  за  предоставяне  на  информация  за  структурите  и 
процедурите,  по  които  работят  инспекторатите,  както  и  за  постигнатите 
резултатите  за  2008  г.  и  2009  г.  Писмата  съдържат  въпросници  към 
инспекторите,  (въпросникът  е  даден  в  Приложение  1),  както  и  категорично 
изявление  за  подкрепата  към  инициативата  от  страна  на  министъра  по 
европейските въпроси г-жа Гергана Паси, изразена в писмо до ръководителите 
на „Прозрачност без граници” Диана Ковачева и Европейския институт Юлиана 
Николова,  в  което  пише:  „Подкрепям  представения  от  Вас  проект  и,  като 
министър  по  европейските  въпроси,  се  ангажирам  да  подпомагам  неговото 
осъществяване”.  В  същото  писмо  екипът  на  Европейския  институт,  Портал 
ЕВРОПА и Асоциация „Прозрачност без граници” призоваха ръководителите на 
инспекторатите да съдействат за този обществен мониторинг,  който протича 
под мотото „Сигнализирам за нередност: и какво?”. 

Ръководителите  на  инспекторатите  към  ведомствата  и 
администрацията  на  МС  в  срок  до  4  юни  2009  г.  имаха  възможност  да 
предоставят  исканите  данни,  попълвайки  унифициран  информационен 
въпросник,  който  да  даде  яснота  за  организацията  и  дейността  на 
инспекторатите. 

Идеята е да бъдат съпоставени и анализирани събраните данни за 
дейността  на  инспекторатите  при  подадени  сигнали,  молби  жалби  за 
нарушения,  както  и  за  извършване  на  проверки  срещу  незаконни  или 
неправилни  действия  или  бездействия  на  служители  от  администрацията  и 
резултати  от  тези  проверки  за  нарушения  в  ключовите  структури  на 
централната администрация, така че да се допринесе за по-добра обществена 
осведоменост  за  ефективността  им,  за  повече  прозрачност  и  за  по-добро 
управление. 

Писмата, изпратени на 25 май, както и датите, на които са отговорили 
част от инспекторатите са дадени на таблицата по-долу:

Изпратени въпросници
Получени отговори

(отбелязваме изходящата дата 
на получените отговори)

1. Инспекторат на Министерство на 
финансите 02.06.2009 г.

2. Инспекторат на Министерство на 
образованието и науката 02.06.2009 г.

3. Инспекторат на Министерство на 
земеделието и храните 04.06.2009 г.

4. Инспекторат на Министерство на 
държавната администрация и 

02.06.2009 г.
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Изпратени въпросници
Получени отговори

(отбелязваме изходящата дата 
на получените отговори)

административната реформа
5. Инспекторат на Министерство на 

регионалното развитие и 
благоустройството

6. Инспекторат на Министерство на 
транспорта

7. Инспекторат на Министерство на 
икономиката и енергетиката 04.06.2009 г.

8. Отдел "Инспекторат" на Министерство 
на извънредните ситуации

9. Дирекция „Инспекторат” на 
Министерство на вътрешните работи 05.06.2009 г.

10. Дирекция „Инспекторат” на 
Министерство на здравеопазването 03.06.2009 г

11. Дирекция „Инспекторат” на 
Министерство на културата

12.  „Инспекторат” на Министерство на 
околната среда и водите

13. Комисия за превенция и 
противодействие на корупцията към 
Министерския съвет

14. Национална агенция за приходите 
15. Агенция "Митници"
16. Държавна агенция за метрология и 

технически надзор 08.06.2009 г.

17. Български институт по метрология
18. Държавна агенция за младежта и 

спорта
19. Държавна агенция за закрила на детето
20. Държавна агенция по туризъм
21. Дирекция „Главен инспекторат” в АМС 

(писмото изпратено на 28.05.200() 04.06.2009 г.

Екипът остави допълнително време след изтичане на крайния срок 
преди  да  започне  обработката  на  получената  информация.  В  този  срок  се 
получиха  попълнени  въпросници  от:  Дирекция  „Инспекторатът”  в 
Министерството на държавната администрация и административната реформа, 
Дирекция  "Главен  инспекторат"  към  МС,  Министерството  на  икономиката  и 
енергетиката,  Министерството  на  финансите,  Държавната  агенция  за 
метрология  и  технически  надзор,  Министерството  на  здравеопазването, 
Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните 
работи, Министерството на земеделието и храните.

Получени са отговори от по-малко от 50 % от запитаните., при това 
следва да се отбележи, че част от тях след личната намеса на министър Паси 
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или представител на Главния инспекторат в АМС. Не са получени отговори от 
11 инспектората, сред които от структурите в министерствата на регионалното 
развитие, на транспорта, на околната среда, на външните работи, на културата, 
на  правосъдието,  на  отбраната,  на  извънредните  ситуации  и  на  труда; 
Националната агенция за приходите, Агенция „Митници”, държавните агенции 
за младежта и спорта, по туризъм и за закрила на детето, както и Института по 
метрология.

Липсата на съдействие може да бъде отдадена на различни фактори 
като голяма натовареност,  липса на методически указания  как  се действа в 
подобни  случаи,  но  не  на  последно  място  и  на  отсъствието  на  практика  и 
процедури  в  осъществяването  на  обществено  наблюдение  над  работата  на 
инспекторатите, като сравнително нов тип структура с нетипични функции. 

Допълнителен аргумент в полза на неотговорилите е получената, от 
дирекция „Главен инспекторат” към АМС информация, съдържаща обобщени 
данни за всички инспекторати. В тази връзка, считаме че инициативата е добро 
начало за създаване на по-голяма прозрачност и публичност на тези структури 
и въпреки специалните им правомощия, предотвратяване тяхното затваряне. 

Инспекторатите са натоварени с изключително отговорни функции по 
отношение на борбата с корупцията в администрацията.

Анализът на получената информация, е направен по отношение на 
следните показатели:

Човешки ресурси – числен състав, незает щат;
Натовареност – брой получени сигнали;
Ефективност – брой извършени проверки;
Ефикасност – брой наложени дисциплинарни наказания;
Публичност – информация за дейността.

4. Човешки ресурси

Ефективното функциониране на инспекторатите предполага наличие 
на  достатъчен  и  добре  обучен  персонал.  Числеността  на  персонала на 
изследваните 8 инспектората е 66 служителя през 2008 г и 64 през 2009 г. (МВР 
не  е  отговорило  на  въпроса,  поради  класифицирания  характер  на  тази 
информация). Констатираното при изследването намаление с 2 щатни бройки в 
състава на изследваните инспекторати е една незаета в МФ и една съкратена в 
МИЕ.  Предоставените  от  дирекция  „Главен  инспекторат”  (ДГИ),  данни 
потвърждават  тенденциите,  забелязани  в  изследваните  структури:  броят  на 
служителите в инспекторатите през 2009 г. година е намалял на 342 (спрямо 
348 за 2008 г.).
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Броят на незаетите работни места към момента на мониторинга е 
12,  аналогични  са  и  данните  за  незаетите  работни  места,  според 
информацията на ДГИ,  според тях  към момента незаетите работни места в 
инспекторатите  са  45.  В  този  брой  не  влизат  данните,  отнасящи  се  до 
инспектората  на  ДАНС  и  МВР,  тъй  като  представляват  класифицирана 
информация.
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5. Подадени сигнали

Броят на подадените сигнали  за корупция и други нарушения на 
органи  на  изпълнителната  власт,  на  държавни  служители  на  ръководна 
длъжност и служители от съответната административна структура, постъпилите 
в изследваните инспекторати е съответно 3 502 за 2008 г. и 1 880 за първите 4 
месеца на 2009 г. Сигналите, подадени извън системата на МВР са съответно 
436 за 2008 г. и 210 за първите четири месеца на 2009 г. В системата на МВР за 
двете години са постъпили общо 4 736, инспекторатът отчита 4 150 от тях като 
сигнали „без оперативна стойност” или „фалшиви”). 

графика 1. Получени сигнали през 2008 и първите четири месеца на 2009
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Според  данните,  предоставени  за  всички  сигнали  от  ДГИ за  2008 
година броят на подадените сигнали е 4 433. Това са само сигналите, по които 
са  извършени  проверки,  от  тях  82  сигнала  са  за  конфликт  на  интереси. 
Неразгледаните сигнали не са отчитани. По данни от ДГИ броят на постъпилите 
в  инспекторатите  сигнали  за  корупция  и  други  нарушения  на  органи  на 
изпълнителната  власт,  на  държавни  служители  на  ръководна  длъжност  и 
служители  от  съответната  административна  структура,  за  първите  четири 
месеца от  2009 г.  е  2 164 (от  януари  до април 2009 г.  включително),  което 
представлява 48,8% от подадените сигнали за цялата 2008 г.  и  показва,  че 
тенденцията за увеличаване броя на сигналите, се запазва.

Според  Докладът  за  състоянието  на  администрацията  за  2008  г. 
общият брой на получените сигнали през годината е 9 376, което в сравнение с 
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подадените  сигнали  през  2007  г.  представлява  увеличение  с  250.8%. 
Получените сигнали се разпределят по видове, както следва:

Нарушаване на вътрешните правила за организация на работата 
–  578  броя  (в  централната  администрация  са  535,  а  в  териториалната 
администрация са 43).

Нарушаване на служебните задължения и Кодекса за поведение 
на служителите в държавната администрация – 286 сигнала (в централната 
администрация са 231, а в териториалната администрация са 55). 

Незаконни или неправомерни действия или бездействия –  933 
сигнала  (в  централната  администрация  са  794,  а  в  териториалната 
администрация са 139). 

Конфликт на интереси – 124 сигнала (в централната администрация 
са 107, а в териториалната администрация са 17). 

Корупция  на  орган  на  изпълнителната  власт –  91  сигнала  (в 
централната администрация са 81, а в териториалната администрация са 10).

Корупция  на  държавен  служител –  87  сигнала  (в  централната 
администрация са 12, а в териториалната администрация са 75).

Други – 7 277 сигнала (в централната администрация са 7 178, а в 
териториалната администрация са 99).

Най-много сигнали са получени в:
Министерството  на  вътрешните  работи –  2 901  сигнала,  което 

представлява  30.9%  от  общия  брой  сигнали,  като  голяма  част  от  тях  са 
получени по анонимната телефонна линия и на сайта на МВР.

Министерството  на  здравеопазването –  2 758  сигнала,  което 
представлява 29.4% от общия брой сигнали. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
– 1 626 сигнала, което представлява 17.3% от общия брой сигнали. 

6. Извършени проверки

Броят  на  извършените  проверки от  инспекторатите  на 
отговорилите ведомства за 2008 г. е 341, а общо за системата според ДГИ са 
4 433. За първите четири месеца на 2009 г. изследваните структури докладват 
за 122 проверки, а общо за системата са 821. По получените 82 сигнала за 
конфликт на интереси са извършени 41 проверки. 

От Дирекция „Инспекторат” в МВР поясняват, че някои от сигналите, 
получени в писмен вид, от анонимната телефонна линия и чрез интернет-сайта 
на  дирекцията.  По  2 633  сигнала  за  2008  г.  и  1 487  до  месец  юни  2009  г. 
инспекторатът  е  решил,  че  сигналите  съдържат  информация,  която  не  е 
относима към корупционни деяния и дисциплинарни нарушения на служители 
на МВР, друга част са препратени по компетентност: 238 сигнала през 2008 и 
141 сигнала до юни тази година са препратени по компетентност. 
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Обобщената  информация  за  броя  на  направени  предложения  за 
образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на 
служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в 
държавната администрация, възлиза на 93 за първите четири месеца на тази 
година и на 162 за цялата 2008 година. По тях, през 2008 г. са наложени 29 
дисциплинарни наказания, докато само за първите четири месеца на 2009 г. 
броя на наложените дисциплинарни наказания е почти двойно по-голям – 57. 
От  предоставената  обобщената  информация  може  да  се  направи 
заключението,  че  от  4 433  постъпили  сигнала  за  2008  г,  са  наложени  29 
дисциплинарни наказания. През първите четири месеца на 2009 г. съответно от 
1 478 сигнала са наложени 57 наказания. Не може да се направи пряка връзка 
между броя на сигналите и наложените дисциплинарни наказания, защото част 
от предложенията за наказанията са предприети като резултат на предприети 
планови проверки: 975 планови проверки по предварително утвърден годишен 
план от ръководителя на административната структура са извършени през 2008 
година, съответно 401 през 2009-а (до април включително). 

При  всички  случаи  се  очертава  много  ниска  ефективност  на 
подадените сигнали. 
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Съответно това по ведомствата, които са отговорили на този въпрос 
изглежда по следния начин:
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Брой подадени сигнали за 2008 и 2009 г.

2008 2009

Броят на направените предложения за образуване на дисциплинарни 
производства във всички ведомства с изключение на ДАМТН отговаря на броя 
на образуваните дисциплинарни наказания. 

7. Наложени дисциплинарни наказания

Общият брой на наложените дисциплинарни наказания във връзка с 
неспазване на етичните правила и норми, установени с Кодекса за поведение 
на държавните служители в държавната администрация през 2008 г. е 185 (115 
в  22  структури  на  централна  администрация  и  70  в  40  структури  на 
териториална  администрация),  като  39  администрации  са  посочили  по  1 
наказание  за  отчетната  година.  Сравнението  с  предходната  отчетна  година 
като цяло, сочи намаляване на абсолютната им стойност с 8 (193 за 2007 г.). За 
2006 г. и 2005 г. техният брой е съответно 163 и 117. Най-голям брой наложени 
дисциплинарни наказания в централната администрация и тази отчетна година 
има  в  Националната  агенция  по  приходите  –  40.  Други  структури  от 
централната  администрация,  посочили  голям  брой  наказания  са: 
Министерството  на  образованието  и  науката  –  13  и  Министерството  на 
околната среда и водите – 11. 
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Според  Доклада  за  състоянието  на  администрацията,  наложените 
дисциплинарни  наказания  на  държавните  служители  (по  служебно 
правоотношение) и служителите, работещи по трудов договор през 2008 г., са 
1 914, което представлява увеличение с повече от 2 пъти спрямо 2007 г., когато 
те  са  били  900  и  1054  наказания  за  2006  г.  Наблюдава  се  тенденция  на 
увеличаване на броя на дисциплинарни наказания на държавните служители 
спрямо миналите години се запазва (увеличението през 2008 г. спрямо 2007 г. е 
2.35  пъти),  а  при  служителите,  работещи  по  трудов  договор  има  голямо 
нарастване  (с  1.65  пъти)  на  фона  на  намаляването  на  налагането  на  тези 
наказания  за  последните  5  години.  Прави  впечатление,  че  в  структурите, 
където има изградени инспекторати и те действат, контролът по изпълнение на 
служебните и трудови задължения е завишен и това дава резултати.

За разлика от миналия отчетен период, когато най-често налаганото 
наказание  за  държавни  служители  е  било  “забележка”,  то  през  настоящия, 
категорията наказание “порицание”  е  най-прилаганата – 57.5% (827 пъти)  от 
всички наказания за държавни служители, следвана от категориите наказания 
“уволнение” – 19.4% (279 пъти) и “забележка” – 18.3% (264 пъти).
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8. Защита на анонимността на подаващите сигнали

На  въпроса  дали  има  приети  правила  и  процедури  за  защита  на 
анонимността на тези, които са подали сигнали за корупция, отговорът на ДГИ 
е:  „Съществуват  приети  нормативни  изисквания,  които  се  спазват  стриктно. 
Създадена  е  организация  за  опазване  на  информацията.”  Главният 
инспекторат  цитира  чл.  108,  ал.  2,  гл.  7  от  Закона  за  предотвратяване  и 
разкриване на конфликт на интереси. По отношение на публичността на тези 
правила,  т.е.  дали  са  публикувани  правилата  и  процедурите  за  защита 
анонимността на подалите сигнали за корупция, отговорът от ДГИ е „Не”. 

Според данните събрани при провеждане на мониторинга, правила за 
защита анонимността на подаващите сигнали в по-голяма част от изследваните 
инспекторати  има  или  са  в  процес  на  разработване.  Инспекторатът  на 
Министерството  на  вътрешните  работи посочва,  че  такива  правила  са 
приети и те са публикувани. „В МВР по защита на източника, подал сигнал, се 
прилагат нормите, посочени в Административно-процесуалния кодекс и Закона 
за  държавния  служител”.  Във  вътрешноведомствената  нормативна  база  на 
МВР също има текстове, отнасящи се до защитата на държавния служител от 
МВР, подал сигнал за корупционно деяние. Анонимността в МВР е гарантирана 
чрез   двете  анонимни  телефонни  линии  –  едната  за  граждани,  другата  за 
служители от МВР – функционират от 2004 г.  От тогава работи и интернет-
платформа  за  подаване  на  такива  сигнали.  „Чрез  електронната  поща  на 
Дирекция  „Инспекторат-МВР”  се  получават  и  сигнали,  изпратени  по 
компетентност от ДГИ”.

От  Министерството на финансите посочват, че такива правила и 
процедури има „частично” – т.е.  те се отнасят за сигналите, постъпили чрез 
Автоматичната телефонна система за сигнали на граждани в МФ – „Call center”.

В  Министерството на здравеопазването също са налице правила 
за  защита  анонимността  на  подаващите  сигнали,  които  са  публикувани  на 
интернет  страницата  на  Министерство  на  здравеопазването,  секция 
„Антикорупция, конфликт на интереси, проверки по сигнали”. Механизмите за 
защита  анонимността  на  подалите  сигнали  за  корупция  са  разписани  в 
Антикорупционните процедури и Вътрешните правила за прилагане на ЗПРКИ. 

В  Етичния  кодекс  на  служителите  в  Инспектората  на 
Министерството на земеделието и храните има включени текстове за защита 
анонимността на подателите на сигнали. "Етичният кодекс е публикуван във 
вътрешната интернет страница на министерството, а на интернет страница на 
МЗХ  в  раздел  „Антикорупция”  са  разяснени  възможностите  за  подаване  на 
сигнали  по  различните  канали,  като  анонимността  на  подателите  е 
гарантирана". 

Инспекторатът на Министерството на икономиката и енергетиката, 
към  настоящия  момент,  разработва  правила  и  процедури  за  защита 
анонимността на подаващите сигнали и е предвидено към 30 юни, те да бъдат 
утвърдени от министъра, след което да бъдат публикувани. В ДАМТН подобни 
правила са „в процес на разработване”. В Министерството на образованието 
и науката има приети такива правила, които обаче не са публикувани. 
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9. Публичност на дейността на инспекторатите

От  отговорите  на  ГДИ  става  ясно,  че  във  всички  инспекторати  е 
изградена  система  за  получаване  на  сигнали  чрез  пощата,  на  място,  в 
електронен  вид,  по  специализирани  телефони,  чрез  Портала  към 
Информационната  система  за  координация  и  комуникация  на 
антикорупционните  структури,  както  и  на  Комисията  за  превенция  и 
противодействие на корупцията към МС. 

Публикуват  ли  редовно  инспекторатите  информация  за  своята 
работа на интернет – страниците,  актуална ли е информацията в момента? 
Даденият  на  този  въпрос  отговор  гласи,  че  с  малки  изключения  такава 
информация се  публикува  на всички интернет страници на структурите,  към 
които са създадени инспекторати. Дават се и някои примери чрез линкове към 
съответните уебсайтове. 

Според събраните данни МВР редовно публикува,  на уебсайта си, 
информация за приключени случаи, отнасящи се до корупционно поведение на 
полицейски служители. Освен това МВР провежда кампании за популяризиране 
на анонимната телефонна линия сред обществеността. 

Според  Доклада  за  състоянието  на  администрацията  (2008),  в  80 
административни  структури  има  система  за  публично  оповестяване на 
резултатите от дейността на инспектората или на служителя по чл. 46, ал. 5, в 
сравнение с 2007 г. когато е имало в 60 структури и представлява 29.1% от 
общия  брой.  Те  са  разпределени  по  следния  начин:  26  административни 
структури в централната административна власт и 54 в териториалната. В 195 
административни структури няма изградена система за публично оповестяване 
на резултатите  от  дейността  на  инспектората,  което представлява 70.9% от 
общия брой инспекторати.

Докладът констатира,  че:  „С оглед  на  изпълнение  на  Стратегията  за  
прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията за периода 2006 –  
2008 г.,  където е  заложено,  че  в  края  на  2008  г.  всички  инспекторати трябва  да  
оповестят резултатите от своята дейност,  от горепосочените данни е  видно,  че  
тази цел  на  Стратегията не  е  постигната.  Необходима е  целенасочена  и  единна  
политика,  ориентирана  към  артикулиране  на  постигнатите  в  съответната  
администрация  резултати  с  цел  информиране  на  гражданите  и  бизнеса  за  
положените  усилия  в  конкретната  сфера.  Тревожна  е  тенденцията  за  липса  на  
популяризация  на  усилията  на  инспекторатите  в  държавната  администрация.  
Най-широко  разпространената  форма  за  оповестяване  на  дейностите  на  
съответните административни звена, която е посочена, е свързана с публикуване на  
резултати  в  Интернет  страниците  на  ведомствата.  За  съжаление  липсват  
информационни кампании и пряко взаимодействие с медиите /напр. самосезиране  
чрез разследващата журналистика, както и съвместни кампании с НПО-сектора и  
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медиите/.  Усилията  в  областта  на  популяризацията  на  дейността  на  
Инспекторатите следва да бъдат повишени.”

10. Онлайн-анкета „Гражданите за работата на инспекторатите”

Паралелно  със  събирането,  съпоставянето  и  анализирането  на 
данните от  инспекторатите,  екипът на  инициативата  потърси  и  мнението  на 
обикновените граждани по темата за подаването на сигнали и начина, по който 
органите действат след тяхното получаване.

На  Портал  ЕВРОПА  бе  отворена  онлайн-анкета  „Гражданите  за 
работата на инспекторатите”. В нея бяха включени пет въпроса, чрез които 
да се идентифицира доколко хората са запознати с дейността и функциите на 
инспекторатите  към  министерствата,  както  и  процедурите  за  подаване  на 
сигнали до тях, включително по отношение защитата на тяхната анонимност. 

Без  да  имат  претенции  за  представителност,  резултатите  от 
поведената анкета подкрепят общите изводи и констатираните тенденции. 

Данните  показват,  че  информацията  за  дейността  и  функциите  на 
инспекторатите  в  министерствата,  представлява  интерес  за  половината  от 
участвалите в анкетата. 
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Отговорите на въпроса Вие лично подавали ли сте сигнали, молби 
и жалби срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители от администрацията?, показват тревожна тенденция значителна 
част  от  участвалите  в  анкетата  посочват,  че  не  са  подавали,  макар,  че  е 
трябвало да го направят. От подавалите сигнали най-голям е дела на тези, 
подадени чрез съответния инспекторат. 

Констатирана  е  висока  степен  на  непознаване  на  процедурите  за 
осъществяване  на  контрол  и  извършване  на  проверки  от  инспекторатите. 
Данните не позволяват да се направи категорична оценка на отношението на 
участвалите  в  анкетата  във  връзка  с  механизмите  за  гарантиране  на 
анонимността. 

Резултатите  от  анкетата  на  портал  Европа  се  потвърждават  от 
публикувания  в  началото  на  месец  юни  2009  г.  Световния  корупционен 
барометър на Transparency International. България е включена за шести път в 
изследването на Transparency International. 

Сравнението между данните от 2007 и 2009 година показва,  че се 
увеличава скептицизмът на българските граждани относно ефективността на 
антикорупционните  политики  на  правителството.  Делът  на  хората,  които 
определят тази дейност като определено неефективна, се е увеличил от 30% 
(през 2007 година) на 36% (през 2009 година).

В  изследването  2009  г.  за  първи  път  фигурира  въпрос  относно 
начина, по който са постъпили гражданите при отправено към тях искане на 
подкуп. На въпроса дали са подали сигнал или жалба за поискан подкуп 82% от 
гражданите  отговарят  отрицателно,  15% не  дават  ясен  отговор,  а  само  3% 
отговарят  утвърдително.  Тези  данни  показват,  че  като  цяло  обществото  не 
използва  официалните  канали  за  подаване  на  жалби  и  сигнали  срещу 
длъжностни лица, които са им оказали корупционен натиск.

Повече  от  2/3  от  хората  (72%)  смятат,  че  подаването  на  подобни 
сигнали  не  би  имало  положителен  резултат,  14%  от  тях  смятат,  че 
съществуващите  механизми  за  подаване  на  жалби  не  са  ефикасни  и 
подаването  на  подобни  сигнали  е  загуба  на  време  и  усилия,  а  12%  от 
гражданите се страхуват от репресивни мерки спрямо тях.
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Изводи

Гражданският  мониторинг  върху  дейността  на  инспекторатите  в 
централната администрация показва, че:

Системата  за  вътрешен  контрол върху  дейността  на 
администрация  –  инспекторатите  по  чл.  46  от  ЗА,  като  цяло  разполага  с 
необходимия персонал за осъществяване на своите функции.

Броят на подадените сигнали  за корупция и други нарушения на 
органи  на  изпълнителната  власт,  на  държавни  служители  на  ръководна 
длъжност  и  служители  от  съответната  административна  структура  през 
последните  години  бележи видим ръст.  Само за  първите четири  месеца  на 
2009  г.,  броят  на  подадените  сигнали  представлява  почти  половината  от 
подадените за цялата 2008 г. сигнали.

Броят на извършените проверки, обаче намалява, независимо от 
увеличения брой подадени сигнали. Данните показват и, че едва половината от 
подадените сигнали се подлагат на проверка.

Броят на наложените дисциплинарни наказания за първите четири 
месеца на 2009 г. се увеличил почти двойно, спрямо цялата 2008 г. – от 29 на 
57.

Защитата на анонимността на подаващите сигнали е ключов фактор 
за увеличаване на общественото доверие в системата за вътрешен контрол. 
Практиките на някои от министерствата за публикуване на правила за защитата 
на анонимността на подаващите сигнали следва да бъдат насърчени.

Публичността на дейността на инспекторатите и оповестяването на 
резултатите  от  тяхната  дейност  все  още  не  е  на  необходимото  ниво. 
Необходима  е  целенасочена  и  единна  политика,  ориентирана  към 
артикулиране на постигнатите в съответната администрация резултати с цел 
информиране на гражданите и бизнеса за положените усилия в конкретната 
сфера.  Тревожна е  тенденцията за  липса на популяризация на усилията  на 
инспекторатите в държавната администрация.

Приложеният модел за извършване на граждански мониторинг върху 
дейността на системата за вътрешен административен контрол, е подходяща 
форма за независима оценка на работата на инспекторатите. Екипът на ЕИ и 
ТИ  ще  продължи  усилията  за  увеличаване  прозрачността  и  отчетността  по 
отношение  механизмите  за  работа  на  инспекторатите  чрез  систематично 
наблюдение на тяхната дейност и публикуване на анализи за резултатите от 
извършваните проверки, тъй като гражданският контрол осигурява ефективни 
гаранции  за  осъществяване  на  политика  на  прозрачност  и  е  практически 
коректив на действията на държавната администрация. 
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