
Утвърден на 02.02.2021 г. 

 

Отчет за дейността на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в 

Министерството на туризма за 2020 г.  

(резюме) 

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 46, ал. 8 от Закона за администрацията (ЗА) и 

чл. 20, ал. 1 Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и 

начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните 

контролни органи  министърът на туризма утвърди годишен отчет за дейността на 

Инспектората по чл. 46 от ЗА за периода 01.01-31.12.2020 г.  

 В утвърдения със заповед № Т-РД-16-286/10.12.2019 г. Годишен план за контролната 

дейност на Инспектора за периода 1 януари - 31 декември 2020 г. са поставени следните 

цели: 

1. Да осигури изпълнението на контролните функции на министъра на туризма при 

провеждането на държавната политика в областта на туризма, като осъществи 

административен контрол в Министерството на туризма (МТ) по спазване на законите, 

подзаконовите и вътрешноведомствените актове, правилата и процедурите за организация 

на работата на административните структури и звена и направи предложения за 

подобряване на дейността им.  

2. Да създаде надежден механизъм за наблюдение и оценка на процесите, 

процедурите и дейностите в административни структури и звена в МТ при осъществяването 

им за провеждане на законосъобразна туристическа политика. 

За реализирането на посочените по-горе цели в Годишния план са включени 

конкретни задачи, съответстващи на Програмата за управление на правителството на 

Република България 2017 - 2021 г. и на други стратегически документи. 

Народното събрание на Република България по предложение на Министерския 

съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията във връзка с разрастващата се пандемия 

от COVID-19 взе Решение за обявяване на извънредно положение (Държавен вестник, брой 

22 от 13.III 2020 г.) 



В сила от 13.03.2020 г. е приет Закон за мерките и действията по време на 

извънредното положение за преодоляване на последиците от настъпилата криза в 

социалния и икономическия живот на страната. В продължение на мерките за ограничаване 

разпространението на COVID-19 и последиците от него правителството въведе 

задължителни противоепидемични мерки, чието действие продължава и към момента. През 

2020 г. дейността на Инспектората по чл. 46 от ЗА се извършва в условията на динамична 

епидемична обстановка. 

С ПМС № 348 от 27 декември 2018 г. е изменен и допълнен Устройствения 

правилник на МТ (обн. в ДВ бр. 108/29.12.2018 г.), в сила от 01.01.2019 г. В изпълнение на 

чл. 6, ал. 3 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторите, реда и 

начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните 

контролни органи бройките в Инспектората са увеличени от 1 щ. бр. на 3 щ. бр., от които 

са заети две. 

През 2020 г. в Министерството на туризма са предприети своевременни 

административни действия за попълване на числения състав на Инспектората, с цел 

осигуряване на ефективно изпълнение на осъществявания административен контрол върху 

дейността на организационните структури, административни звена и служители в 

министерството. След проведена конкурсна процедура в Инспектората е назначен „ст. 

инспектор по чл. 46 от Закона за администрацията.  

През 2020 г. дейността на Инспектората на МТ е насочена към осъществяване на 

ефективен вътрешен административен контрол чрез извършване на планови и 

извънпланови проверки. В изпълнение на нормативно определените функции в чл. 46 от ЗА 

и чл. 13 от Устройствения правилник на МТ Инспекторатът извършва планови и 

извънпланови проверки. За периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. общо са осъществени 16 

проверки. Извършени са 4 планови проверки и 12 извънпланови проверки. Постъпилите 

сигнали по реда на АПК са 9 бр., един е препратен по реда на чл. 112 от АПК,  по 8 бр. 

сигнали са извършени проверки по заповед/резолюция на органа на власт, като са изпратени 

отговори до подателите. 

 

 

 



При проверките, за констатираните конкретни пропуски в работата на проверяваните 

административни структури са дадени препоръки с цел подобряване на дейността им в 

следните проблемни области: 

- прилагане на нормативната уредба свързана с изпълнението на държавната служба 

и дейността на министерството; 

- действащи нормативни актове, по компетентност; 

- действащи вътрешни нормативни документи и актове. 

Препоръките са одобрени от министъра на туризма, а копие от докладите е предоставено 

на ръководителите на съответните структури за изпълнението им. Осъществена е обратна 

връзка, целяща последващ контрол – до Инспектората са изпратени уведомителни писма за 

изпълнението им. 

Дейност в изпълнение на мерките, заложени в Националната стратегия за превенция и 

противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г. (НСППК)  

Със заповед в министерството е създадена работна група, с председател ръководителят 

на Инспектората, която обобщава предложените мерки от административните структури 

във връзка с изготвянето/актуализирането на секторен антикорупционен план на МТ. 

Работната група има задача да извършва преглед и анализ на постъпилите предложения в 

съответствие с Насоките за съставянето на антикорупционни планове и тяхното съдържание 

на Националния съвет по антикорупционни политики.  

Съгласно заповед на министър-председателя на Република България ръководителят на 

Инспектората е член на разширения състав на Междуведомствена работна група, която 

изготви:  

- проект на анализ на Национална стратегия за превенция и противодействие на 

корупцията в Република България 2015-2020 г.; 

- проект на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в 

Република България 2021 – 2027 г.; 

- пътна карта към Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 

в Република България 2021 – 2027 г.  

Извършеният задълбочен анализ и планираните мерки в проекта на НСППК 2021 – 2027 

г. надграждат и развиват изпълнените в НСППК 2015-2020 г. Планираните действия за 

засилване на независимостта, капацитета и правомощията на инспекторатите, като важни 



административни инструменти за превенция на корупцията са от особена важност и ще 

дадат очакваните резултати за превенция и противодействие на корупцията в системата на 

изпълнителната власт. 

Като планирана антикорупционна мярка в Секторен антикорупционен план на МТ за 

2020 г. Инспекторатът към министъра на туризма провежда въвеждаща среща с 

новопостъпилите служители на тема: „Основни нормативни документи за изпълнение на 

държавната служба и важни вътрешни документи, регламентиращи дейността на МТ“, за 

които са налични подписани протоколи.  

С цел спазване разпоредбите на ЗПКОНПИ до всички административни структури в 

министерството е изпратен информационен материал относно съдържание и ред за 

подаване на ежегодна декларация за имущество и интереси, изготвен от Инспектората.  

През отчетния период служителите от Инспектората са преминали следните обучения 

за повишаване на общата и специална компетентност, свързана с изпълнението на 

контролната дейност: 

 Ръководител на Инспектората - Кодекс за поведение на служителите - функции и 

основни акценти; 

 Ст. инспектор - Въведение в държавната служба; Комуникационни умения. 

През 2020 г. дейността на Инспектората по чл. 46 от ЗА към министъра на туризма е 

насочена към изпълнение на задачите, включени в годишния план и възложени от органа 

на власт. 

В проверените административни структури е осъществен контрол за спазването на 

законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата, 

изпълнени са поставените цели и задачи. Извършеният вътрешен административен контрол 

е допринесъл за законосъобразното функциониране на административните структури на 

министерството и отстраняване на установените пропуски и несъответствия. 

Всички планирани проверки в Годишния план за 2020 г. са изпълнени, независимо от 

усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и 

прилагане на мерките за ограничаване разпространението му. Инспекторатът на МТ 

активно подпомага организацията на дейността по провеждане на държавната 

антикорупционна политика и изпълнение решенията на Националния съвет по 

антикорупционни политики.  


