
Информация от Годишния отчет на Инспектората на Министерство на 

енергетиката за 2021 г., в изпълнение изискванията на чл. 20, ал. 3 от  

Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда 

и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със 

специализираните контролни органи 

 

През 2021 г. дейността на Инспектората на Министерство на енергетиката бе 

насочена към постигане на следните годишни цели: 

1. Извършване на независима и обективна оценка на дейността на заложените 

за проверка в годишния план структури на администрацията на министерството и във 

второстепенния разпоредител с бюджет по бюджета на министерството – Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие.  

2. Извършване оценка на корупционния риск на отделни структурни звена от 

министерството, съгласно изискванията на Методологията за оценка на корупционния 

риск по чл. 32, ал. 1, т. 6 от ЗПКОНПИ. 

3. Подобряване дейността на администрацията при провеждане на държавната 

антикорупционна политика. 

4. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на 

администрацията. 

5. Повишаване на професионалната квалификация, включително и поддържане 

на оптимален брой на инспекторите за извършване на контролната дейност. 

 За изпълнение на поставената цел по т. 2 през периода не е осъществявана 

контролна дейност, тъй като съгласно чл. 35 от Наредбата за структурата и 

минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на 

дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, тази 

оценка се извършва по реда на методологията по чл. 32, ал. 1, т. 6 от ЗПКОНПИ, 

каквато не беше приета от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество до края на 2021 година. 

Изпълнението на поставената цел по т. 5 също беше затруднено в голяма 

степен, във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки и 

обусловените от тях ограничения. 

Планираните в годишния план за 2021 г. една комплексна проверка и една 

тематична проверка в министерството, относно административното обслужване, са 

възложени и извършени. Не бяха възложени и извършени планираните три проверки 

за оценка на корупционния риск, предвид факта, че тази оценка се извършва по реда 

на методологията по чл. 32, ал. 1, т. 6 от ЗПКОНПИ, каквато методология не беше 

приета от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество до края на 2021 година. 

През периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., Инспекторатът извърши общо 

18 бр. проверки, от които една планова комплексна проверка в дирекция от общата 

администрация на министерството, една планова тематична проверка в 

министерството, относно административното обслужване, една извънпланова 



тематична проверка в специализирана дирекция, една извънпланова тематична 

проверка в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, две извънпланови тематични 

проверки в министерството за проследяване изпълнението на дадени препоръки по 

доклади на Инспектората, една извънпланова тематична проверка в Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие за проследяване изпълнението на дадени препоръки 

по доклад на Инспектората и единадесет проверки по отношение на 32 лица, подали 

декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. При извършените проверки на 

декларациите не са установени случаи на наличие на несъвместимости със заеманите 

от лицата длъжности. 

За периода в Регистъра на постъпилите сигнали и предложения в Инспектората 

са регистрирани общо 20 (двадесет) бр. сигнали, 11 (единадесет) от които получени 

на електронната поща на Министерство на енергетиката или на електронната поща на 

Инспектората. По всички сигнали и предложения, постъпили в Инспектората, е 

извършено предварително проучване, въз основа на което е преценено дали същите 

да бъдат препратени по компетентност до съответния орган/дирекция/структура, дали 

са повторно подадени без описание на нови факти и обстоятелства, дали са анонимни 

и най-вече дали съдържат информация, която да подлежи на проверка в рамките на 

функционалната компетентност на звеното. Предвид характера на информацията 

изнесена в тях и в съответствие с разпоредбите на Административнопроцесуалния 

кодекс, 8 (осем) от тях са препратени по компетентност на съответните 

специализирани дирекции в министерството, а 5 (пет) до компетентния орган. По 

останалите 7 (седем) постъпили сигнали и предложения, въз основа на извършеното 

предварително проучване са изготвени съответно доклади до министъра на 

енергетиката, с предложение за предприемане на конкретни действия, или отговори 

до подателите на сигналите и предложенията.  

През периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в Инспектората на Министерство 

на енергетиката не са постъпвали сигнали за корупция и конфликт на интереси. 

Такива не са докладвани на Инспектората и от директорите на дирекции в 

министерството, по реда на утвърдените от министъра на енергетиката „Вътрешни 

правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване 

при установяване на информация/данни за допуснати грешки, нередности, измами, 

злоупотреби и др. в Министерство на енергетиката“. 

В изпълнение изискванията на ЗПКОНПИ, Инспекторатът организира дейността 

по приемането и регистрирането в регистъра на декларациите по чл. 35, ал. 1 от 

ЗПКОНПИ на декларациите за имущество и интереси на задължените в 

Министерството на енергетиката лица по § 2, ал. 1 от ЗПКОНПИ. От страна на 

Инспектората, с писмо са изпратени указания до всички служители на министерството, 

свързани с попълването и подаването на декларациите, относно задълженията им 

съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, ежегодно до 15 май задължените по закона 

лица да подават декларация за имущество и интереси за предходната календарна 

година. Текущо е оказвана методическа помощ по направени запитвания от 

задължените лица, във връзка с прилагането на разпоредбите на ЗПКОНПИ. 



Към 15.05.2021 г. задължените лица по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ДР 

на ЗПКОНПИ са били 155 (сто петдесет и пет), като всички задължени лица са подали 

декларации в законовия срок.  

Всички подадени декларации са заведени в поддържания от Инспектората 

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и публичната част от 

декларациите, подлежаща на оповестяване, е обявена на интернет-страницата на 

Министерство на енергетиката в раздел „Антикорупция“, при спазване изискванията 

на Закона за защита на личните данни. Приети и регистрирани в регистъра на 

декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ са и декларациите за имущество и интереси 

на задължените лица - членове на органите на управление или контрол, както следва: 

„Минпроект“ ЕАД, „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД 

/л./, „Мина Маришки Басейн“ ЕООД /л./, „Българска нефтена компания“ ЕООД /л./ и 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. 

Текущо се приемат и регистрират в регистъра на декларациите по чл. 35, ал. 1 

от ЗПКОНПИ подаваните декларации за несъвместимост от задължените лица (както и 

такива за промяна в декларирани обстоятелства в подадени декларации за 

несъвместимост или декларации за имущество и интереси), публикуват се на 

интернет-страницата на Министерство на енергетиката при спазване изискванията на 

Закона за защита на личните данни и в едномесечен срок от подаването им се 

извършват проверки по отношение липсата или наличието на несъвместимост със 

заеманата от лицата длъжност. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 14, ал. 5, т. 1 от УПМЕ: „Инспекторатът 

подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от 

годишните програми за изпълнение на Национална стратегия за превенция и 

противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.“, и изискванията 

на Насоките за съставянето на антикорупционни планове, тяхното съдържание и 

одобряването им, приети на заседание на Националния съвет по антикорупционни 

политики на 02.02.2018 г., Инспекторатът извърши следната дейност: 

- организира изготвянето на Отчет за изпълнението на Годишния 

антикорупционен план на Министерство на енергетиката за 2020 г. и Годишен 

антикорупционен план на Министерство на енергетиката за 2021 г., публикуването им 

на интернет страницата на министерството, както и изпращането им съответно до 

Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет на 

Република България и до Комисията за противодействие на  корупцията  и  за  

отнемане  на  незаконно придобитото имущество; 

- организира изготвянето на Отчет за изпълнение на Антикорупционния план 

на Министерството на енергетиката за първо шестмесечие на 2021 г., който след 

утвърждаването му от министъра на енергетиката е качен на интернет страницата на 

министерството; 

- организира изготвянето на Годишен отчет за изпълнение на мерките заложени 

в Антикорупционния план на Министерство на енергетиката за 2021 г. 

 


