ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА
В МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2018 г.
(Резюме)
В утвърдения със заповед на министъра на туризма Годишен план за контролната
дейност на Инспектора на Министерството на туризма (МТ) за периода 1 януари - 31
декември 2018 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 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 реализиране на утвърдения със заповед № Т-РД-04-2/12.02.2018 г. Годишен
план за контролната дейност на Инспектора са заложени конкретни задачи и дейности,
които съответстват на Програмата за управление на правителството на Република
България 2017 - 2021 г. и на други стратегически документи. Планирани са проверки,
извършването на които очаквано ще подпомогне изпълнението на дългосрочната
стратегическа цел на Министерството на туризма – осъществяване на законосъобразна и
целесъобразна туристическа политика, като се създадат необходимите условия за
развитие на диверсифициран национален туристически продукт, успешно промоциран
на нашия и чуждите туристически пазари и се работи активно за утвърждаване
конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България.
През 2018 г. дейността на държавния инспектор от Инспектората на МТ е
насочена към осъществяване на ефективен вътрешен административен контрол чрез
извършване на планови и извънпланови проверки.
В изпълнение на заповед на министър-председателя на Република България,
комисия от държавни инспектори в Главния инспекторат към Министерски съвет
извърши планова проверка на дейността на Инспектората на МТ с обхват 01.01.2016 –
31.12.2017 г.

В доклад, утвърден от министър- председателя за резултатите от извършената
проверка е направена препоръка за привеждане структурата на Инспектората на МТ в
съответствие с разпоредбата 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.
Отправената препоръка е изпълнена - с ПМС № 348 от 27 декември 2018 г. е
изменен и допълнен Устройствения правилник на МТ. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г. В изпълнение на чл. 6, ал. 3 от цитираната по-горе наредба бройките в
Инспектората са увеличени от 1 щ. бр. на 3 щ. бр.
През 2018 г. държавният инспектор е извършил общо 10 проверки:
-

2 планови проверки: по спазване разпоредбите на НАО при предоставяне на
административни услуги в МТ; проверка за неподадените в срок декларации
по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

-

8 извънпланови проверки, възложени със заповед на министъра на туризма: 1
за незаконни или неправилни действия на служители от администрацията; 1
проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ; 6 по инициатива на
органа на власт.

При проверките, за констатираните конкретни пропуски в работата на
проверяваните административни структури са дадени препоръки и срокове за тяхното
изпълнение с цел подобряване на дейността им в следните проблемни области:
-

прилагането на нормативна уредба свързана с изпълнението на държавната
служба и дейността на министерството;

-

действащи вътрешни нормативни документи.
Общият брой на дадените препоръки/предложения въз основа на направените

констатации в хода на извършените планови и извънпланови проверки от държавния
инспектор в Инспектората е 16 броя. 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 – до държавния инспектор са изпратени
уведомителни писма за изпълнението им.
През 2018 г. министърът на туризма е утвърдил Секторен антикорупционен план
в МТ и пред НСАП е отчетено изпълнението на Секторен антикорупционен план в МТ
за 2017 г., в изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България 2015-2020 г.

