СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА НА МОН ПРЕЗ 2020 г.

№ по ред/
период

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

1

2

1.
януари
2. - 10.
февруари

11. - 19.
февруари

20.
февруари
21.
март

22.
март
23.
март

Проверка
на
5
декларации
за
несъвместимост.
9 проверки за наличието или липсата на
конфликт на интереси спрямо 9
служители в МОН.

ПРЕПОРЪКИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ПРЕПОРЪКИТЕ

3
Не са открити несъвместимости.

Изготвени са 9 бр. становища на Комисията за установяване
наличието или липсата на конфликт на интереси в МОН.
Издадени са 8 бр. заповеди на министъра на образованието и
науката за липса на конфликт на интереси и 1 заповед за
прекратяване на административното производство срещу един
държавен служител поради пенсиониране.
За един служител е издадена заповед за удължаване на срока на
административното производство.
9 проверки на достоверността на Изготвени са 9 доклада за съответствие на фактите от
декларациите за имущество и интереси декларациите за имущество и интереси, които са одобрени с 9
по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на 9 бр. заповеди на министъра на образованието и науката.
служители в МОН.
Проверка
на
5
декларации
за Не са открити несъвместимости.
несъвместимост.
Проверка в един ВРБ към министъра на Не са констатирани нарушения.
образованието и науката по сигнал- Инспекторатът да изпрати писма до сигналоподателя и до ВРБ.
възражение от сигналоподател, с
твърдения
за
нарушаване
на
НУРОИСДА.
Проверка на 10 декларации за Не са открити несъвместимости.
несъвместимост.
Проверка на твърдения за допуснати Твърденията за нарушенията не се потвърждават.
нарушения от директора на един ВРБ, Инспекторатът да предостави ел. копие на доклада на
които са изложени във въпрос от парламентарния секретар в МОН.
народен представител.

4

Липса на
конфликт на
интереси.

Декларациите на
9 служители са
достоверни.

Да

Да

1

24.
март

Проверка в едно РУО на подаване на
декларациите за имущество и интереси
по
реда
на
ЗПКОНПИ
от
директоритеннааобразователни институции, поддържане на публичен
регистър на декларациите и извършване
на проверки по сигнали за конфликт на
интереси.

25.
март

Проверка на съдържанието на интернет
страниците на ВРБ към МОН, без
висшите училища и институциите от
системата на предучилищното и
училищното образование, за спазването
на чл. 15, 15а, 15б и 15в на ЗДОИ.

26.
март

Предварителна
проверка
и
антикорупционно взаимодействие във
връзка с писмо от институция с
твърдения за конфликт на интереси в
един ВРБ.
Проверка в една дирекция в МОН и във
ВРБ по сигнал относно формален и
некоректен отговор на МОН за
твърдени
от
сигналоподателя
нарушения в едно ВУ.

27.
април

1. Изпращане на писмо до началника на РУО, който следва да:
прецени основанията за търсене на дисциплинарна отговорност
за директори на училища, които не подават декларации в
сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ; информира
директорите, че не следва да подават декларация за
несъвместимост; осъществява прецизен контрол за спазване на
ЗПКОНПИ при подаване на декларациите; разпореди промени в
публичния регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1,
т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ за директорите; информира МОН за
изпълнението на препоръките.
2. Изпращане на копие от доклада за изпълнение на началника на
РУО и за сведение на ресорния зам.-министър.
Проверката обхваща 37 ВРБ, от които 28 РУО. Констатираните
пропуските са относно липсата на информация на интернет
страницата на определени ВРБ за: функциите и отговорностите
на администрацията; вътрешни нормативни актове; планове и
отчети, вкл. и финансови отчети. Има неточности по отношение
мястото на публикуване на съответната информация, което
затруднява потребителите при намирането ѝ.
1. Изпращане на писмо до всички проверени ВРБ към МОН с
указания да отстранят констатираните несъответствия в срок до
30.09.2020 г.
2. Изпращане на ел.копие на доклада на главния секретар.
Изпращане на писмо-отговор до подателя на информацията.

1. Да

2. Да
1. Да.
При повторната
проверка е
установено, че
част от
пропуските са
отстранени.

2. Да
Да

1. Директорът на проверената дирекция да бъде предупреден 1. Да
стриктно да спазва законовите разпоредби за работа със сигнали
на граждани и организации.
2. Инспекторатът да изпрати: отговор до сигналоподателя;
2. Да
писмо до Прокуратурата; ел.копие от доклада за изпълнение на
директора на проверената дирекция и за сведение на ресорния
зам.-министър и главния секретар.
2

28.
април
29.
май
30.
юни

31.
юни

32.
юни

Проверка
на
6
декларации
за
несъвместимост.
Проверка
на
4
декларации
за
несъвместимост.
Проверка в деловодната система на
МОН по искане на разследващ орган за
броя на постъпилите сигнали от
сигналоподател за периода от януари
2019 г. до юни 2020 г.
Проверка в две дирекции в МОН и в
едно РУО, във връзка със сигнал за
пропуснат държавен зрелостен изпит по
БЕЛ на 01.06.2020 г. от ученик.

Не са констатирани несъвместимости.
Не са констатирани несъвместимости.
Изпращане на писмо до разследващия орган.

1. Да се възложи на конкретни служители или дирекция в МОН,
приемането на завършени отделни етапи и на платформата като
цяло, изработена от фирмата. Приемането да бъде преди
въвеждането в експлоатация на отделните модули и на
платформата.
2. Поради доказани технически пропуски от фирмата, описани в
доклада, да се прецени възможността дължимото плащане по
договора да бъде намалено пропорционално на причинените
вреди.
3. Да се съгласува с ресорния зам.-министър целесъобразността
от образуване на дисциплинарни производства срещу
определени служители.
4. Изпращане на ел. копие от доклада на ресорния зам.-министър
и на директорите на 2 дирекции.
5. При изготвяне на отговор до подателя на сигнала да вземе
предвид инспекторския доклад.
Проверка относно подаването на 1. Инспекторатът да предаде на 1 дирекция списък на 7 лица (от
декларациите за имущество и интереси, които 1 служител в МОН), които не са подали в срок ежегодна
по реда на ЗПКОНПИ, от задължените декларация за имущество и интереси, за да го оповести на
лица в законовия срок - до 15.06.2020 г. интернет страницата на МОН в рубриката „Антикорупция“.
2. Да се образува дисциплинарно производство срещу един
служител в МОН, който не е подал декларация за имущество и
интереси за 2019 г.

Да

По т. 1 и 2.
ресорният зам.министър е
уведомен.

3. Да. Няма
образувани
дисципрлинарни
производства.
4. Да
5. Да
1. Да
2. Да. Приети са
писмените обяснения на служителя. С писмо от
главния секретар
той е предупреден, че при
повторно
нарушение ще
бъде дисципли3

нарно наказан.
33.
юни - юли
34.
юли

35.
юли

36.
юли

37.
август
38.
август

39.
август

Проверка на декларации за несъвместимост: юни - 15 бр., юли - 13 бр.
Проверка в едно СУ по сигнал от
родител на ученик, с твърдения за
нарушения
при
провеждане
на
Националното външно оценяване в края
на VII клас.
Проверка в две дирекции в МОН и в
един ВРБ на обстоятелствата, свързани
с изпитния вариант за НВО по БЕЛ след
VII клас.
Предварителна
проверка
и
антикорупционно взаимодействие във
връзка с писмо от институция, относно
одитен доклад с констатации за наличие
на конфликт на интереси при
провеждане на обществени поръчки в
един ВРБ през 2018 г.
Проверка на 12 декларации за
несъвместимост.
Сигнал, получен по ел. поща, с
твърдения за нарушения на директор на
училище чрез въздействие върху
ученици.
Предварителна
проверка
в
една
дирекция по сигнал, с твърдения за
конфликт на интереси, определяне на
арбитри в нарушение на чл. 30, ал. 8 от
ЗРАСРБ
и
за
неспазване
на
изискванията за придобиване и заемане
на академичната длъжност доцент от
определено лице.

Не са констатирани несъвместимости.
Сигналът не се потвърждава.
1. Изпращане на отговор до сигналоподателя и ел. копие от
доклада за сведение на ресорния зам.-министър.
2. Провеждане на среща с началника на едно РУО с предмет
прилагане на чл. 112 от АПК и извършване на проверки по реда
на АПК и ЗПУО.
1. Една дирекция от специализираната администрация в срок до
30.09.2020 г. да предприеме действия за усъвършенстване на
процедурите и избягване на пропуските, констатирани в доклада.
2. Инспекторатът да изпрати ел. копие от доклада за сведение на
ресорния зам.-министър и за сведение и изпълнение на
директора на 1 дирекция.
Изпращане на писмо-отговор до подателя на информацията.

1. Да
2. Да
1. Да
2. Да
Да

Не са констатирани несъвместимости.
Незабавно изпращане
разследващ орган.

на

сигнала

по

компетентност

на Да

1. Сигналът е относно прилагане на ЗРАСРБ и е от 1. Да
компетенциите на една дирекция от специализираната
администрация и Комисията по академична етика (КАЕ) към 2. Да
МОН.
2. Провеждане на среща с ръководството и служители в
проверената дирекция. С официални документи (писмо и
доклад) КАЕ отхвърля твърденията за конфликт на интереси,
облаги или зависимости на арбитрите.
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40.
август
41.
септември
42.
септември

43.
септември

44.
октомври

45.
октомври

46.
октомври

47.
октомври

Предварителна проверка по сигнал,
постъпил в МОН от институция, с
твърдения за нарушения на ЗРАСРБ.
Проверка
на
6
декларации
за
несъвместимост.
Предварителна проверка във връзка с
питане-сигнал, с твърдения за конфликт
на интереси на директор на ОУ, който
ползва продължителен неплатен отпуск
като директор на училището и
изпълнява длъжността заместник-кмет
на общината.
Предварителна проверка по сигнал с
данни за конфликт на интереси относно
избора и доставка на учебници и учебни
помагала.
Проверка на действия на служители в
една дирекция в МОН относно
изясняване на обстоятелствата за
нерегистриране на постъпил сигнал по
ел.поща в МОН,
с твърдения за
нарушения при прием в детски градини.

КАЕ към МОН отхвърля твърденията за конфликт на интереси, Да
облаги или зависимости.
Не са констатирани несъвместимости.
1. Да се изготви писмо от Инспектората до Д ЧРАО.
2. Изпращане на писма до сигналоподателя и до КПКОНПИ.

1. Да
2. Да

Изпращане на писмо с обратна разписка до сигналоподателя за Да
отстраняване на недостатъците в сигнала. Писмото не е
потърсено/получено от адресата.

Сигналът е регистриран на по-късен етап.
Да се възложи на проверената дирекция и на служителите по Да
мрежова и информационна сигурност в МОН в срок до
15.11.2020 г. да обсъдят възникналия проблем и предложат
решение с оглед безпрепятствено обработване и регистриране на
получаваната електронна кореспонденция.
Изпратени са писма до сигналоподателя от ресорния зам.министър и от министъра.
Проверка по сигнал, постъпил в МОН Правните аргументи в сигнала са неотносими към длъжността
Да
от институция, с твърдения за ректор на ВУ.
допусната несъвместимост от ректор на
ВУ.
Предварителен контрол във връзка със Твърденията в сигнала не са конкретизирани.
сигнал, с твърдения за корупция и Писмено уведомяване на сигналоподателя да конкретизира Да
конфликт на интереси, допуснати от твърденията. Последващо писмо от сигналоподателя няма.
началник на РУО.
Преписката да се насочи към дело.
Предварителен контрол във връзка с 1.пПисмото е относимо към прилагане на ЗПУО и е от 1. Да
писмо с искане за становище от родител компетенциите на една дирекция от специализираната
на ученик, относно конфликт на администрация, съответно касае контрола на РУО (чл. 220, ал. 3
интереси, допуснат от учители в едно от ЗПУО, отнасящ се до нормативната забрана педагогическият
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48.
октомври
49.
октомври

50.
ноември

51.
ноември

52.
ноември

53.
ноември
54.
декември

СУ, които преподават на ученици от специалист да извършва обучение или подкрепа на деца и
същото училище в курсове към частно ученици срещу заплащане).
сдружение.
2. Извършване на проверка от РУО с уведомяване на МОН и
изпращане на отговор до родителя.
Проверка
на
4
декларации
за Не са констатирани несъвместимости.
несъвместимост.
Планов контрол в една дирекция в МОН Няма нарушения.
относно спецификите,ррезултатитеии
тенден-циите при управлението на
програмата
„Местно
развитие,
намаляване на бедността и подобрено
включване
на
уязвими
групи“,
финансирана от Финансовия механизъм
на ЕИП.
Проверка в едно РУО в изпълнение на 1. Констатациите в доклада да се вземат предвид при изготвяне
Прокурорско постановление относно на Правила за провеждане на следващ конкурс за заемане на
проведен конкурс и заемане на длъжността „директор“ на общинските училища и държавните
длъжността директор на училище.
неспециализирани училища.
Проверка на твърденията в сигнал 2. Изпращане на писмо до Прокуратурата, с приложени заверени
против назначаването на определено копия на доклада и всички изискани документи.
лице за директор на училище. Прове- 3. Изпращане за сведение на ел. копие от доклада до ресорния
рени са действията на едно РУО по зам.-министър и до началника на РУО.
предходни питания и сигнали срещу 4. РУО е предприело необходимите действия за извършване на
проведения конкурс и назначаването на проверки, изготвяне на отговори до МОН и до адресатите на
сигналите.
директора.
Проверка по жалба от гражданин Жалбата е неоснователна.
относно негово кандидатстване и 1. Провеждане на разговор от ръководителя на Инспектората с
незаемане на длъжността „учител“ в жалбоподателя. С ел.писмо от 04.11.2020 г. жалбоподателят
училище.
оттегля жалбите си до МОН.
2. Жалбата да се насочи към дело.
Проверка
на
4
декларации
за Не са констатирани несъвместимости.
несъвместимост.
Проверка на 11 декларации за Не са констатирани несъвместимости.
несъвместимост.

2. Да

1. Да

2. Да
3. Да
4. Да

1. Да
2. Да
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Контрол с анализ на резултатите от
годишното съпоставяне на проверените
служители за несъвместимост през 2020
г. спрямо 2019 г. и на изрядността на
публичния регистър.
55.
декември

Проверка в една дирекция в МОН на
действията на длъжностните лица при
изготвяне и съгласуване на конкретен
доклад.

56.
декември

Във връзка с промените в НАО (ДВ, бр.
9/31.01.2020гг.),
проследяване
на
резултатите и потенциалния риск в едно
РУО при изпълнение на изискванията
към новите стандарти за качество на
административното
обслужване,
с
влияние
върху
електронния
документооборот.

Води се годишна отчетност с анализиране на подадените
декларации за несъвместимост от служители на МОН и ВРБ – 97
бр. Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ, регистърът на
декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 и
т. 3 е публично достъпен на сайта на МОН, рубриката
„Антикорупция“ и се поддържа текущо в актуално състояние.
1. Да се образува дисциплинарно производство срещу директора
на проверената дирекция.
2. Проверената дирекция незабавно да предприеме действия за
изготвяне на вътрешни правила, с които да бъдат отстранени
пропуските, констатирани в доклада на Инспектората.
3. Инспекторатът да изпрати ел. копия от доклада за сведение на
ресорния зам.-министър и на главния секретар.
Не са констатирани затруднения и забавяне при организацията и
прилагането на новите Общи стандарти за качество на АО,
съгласно Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от НАО. Поддържа
се електронен документооборот чрез АИС Mixi, с който се
осигурява бърз и надежден ел. контрол при възлагането,
изпълнението и архивирането на преписки за АО. Прилагат се
актуализирани Вътрешни правила за обмена на електронни
документи и документи на хартиен носител.

Да

1. Образувано е
дисциплинарно
производство,
което е в процес.
2. В процес на
изпълнение.
3. Да
Да
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