Приложение № 1

Резултати от дейността на Инспектората на МЗХ през 2016 г.
Дейността на Инспектората е регламентирана в чл. 46 от Закона за администрацията, чл.
18 от Устройствения правилник на МЗХ и утвърдените Вътрешни правила за дейността на
Инспектората.
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните и
осигурява изпълнението на контролните му функции върху дейността на централната
администрация на МЗХ и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, в т. ч. 28 областни дирекции „Земеделие” и 210 общински служби по земеделие към тях, 11
изпълнителни агенции, служби и центрове, Селскостопанска академия и 3 почивни бази.
Инспекторатът извършва цялостни и тематични проверки на административните
структури в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра,
включително по сигнали или при случаи с обществен отзвук и проверки по постъпили сигнали,
съдържащи данни за корупционни действия на служители в администрацията на
министерството и на второстепенните разпоредители и срещу действия и бездействия на
служители.
Годишни цели на Инспектората
От министъра на земеделието и храните е утвърден План за дейността на Инспектората
на МЗХ през 2016 г. Съгласно плана, дейността на Инспектората е насочена към осъществяване
на следните цели:
- Предотвратяване и отстраняване на нарушения при осъществяване дейността на
администрацията и спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за
организация на работа в МЗХ и второстепенните разпоредители с бюджет.
- Предотвратяване на корупционни прояви и ограничаване на корупционния риск в
дейността на администрацията на МЗХ и второстепенните разпоредители с бюджет.
- Анализ и оценка на ефективността на дейността на административните структури в
МЗХ.
- Повишаване на професионалните знания и умения на служителите от Инспектората.
За постигането на посочените в плана цели, от Инспектората се извършват планови,
тематични проверки на подконтролни структури. Инспекторатът извършва и извънпланови
проверки по заповеди на министъра на ЗХ, във връзка с постъпващи сигнали и жалби.
Извършени проверки от Инспектората
През 2016 г. от Инспектората са извършени общо 36 бр. проверки, от които 5 бр. планови
и 31 бр. извънпланови в министерството, второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, както и други структури в системата на МЗХ. За резултатите от проверките са
изготвени общо 36 бр. доклади, които са одобрени от министъра на земеделието и храните. В
доклади са дадени общо 125 бр. предложения, в т.ч. за търсене на дисциплинарна отговорност
от виновни длъжностни лица; за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения в
съответните административни структури; за изменение и допълнение на нормативни и
вътрешноведомствени актове; за сигнализиране на органите на прокуратурата, на Агенцията за
държавна финансова инспекция, на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, на Държавен фонд „Земеделие“; за извършване на допълнителни проверки от
компетентни структурни звена в системата на МЗХ или вътрешен одит на проверените
структури; за назначаване на служители на незаети длъжности; прекратяване на трудови

правоотношения със служители, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
за повишаване на административния капацитет чрез провеждане на обучения.
Всички дейности и проверки, посочени в Годишния план за дейността на Инспектората
за 2016 г. са изпълнени, като са извършени 2 бр. проверки за анализ и оценка на ефективността
на дейността на дирекция „Морско дело и рибарство“ и на дирекция „Пазарни мерки и
организации на производители“, 2 бр. проверки за изпълнение на задължението от служителите
на МЗХ и на Изпълнителна агенция по лозата и виното за подаване на декларации по чл. 29 от
ЗДСл и чл. 107а, ал. 4 от КТ и една проверка за изпълнение на задължението на
новопостъпилите през 2016 г. служители в МЗХ за подаване на декларация за несъвместимост
по чл.7, ал.2, т.2 от ЗДСл.
През 2016 г. в Инспектората са постъпили общо 171 броя сигнали, от които 100 бр.
сигнали регистрирани в Деловодната система на МЗХ, 39 бр. изпратени по електронна поща до
Инспектората и до министъра на земеделието и храните, 13 бр. подадени на електронната
страница на Националния съвет по антикорупционни политики към МС, 18 бр. подадени по
телефон за сигнали в МЗХ и 1 бр. получен чрез пощенска кутия в приемната на министерството.
Всички постъпили сигнали са анализирани и са предприети необходимите действия, съгласно
разпоредбите на АПК. По сигналите, съдържащи твърдения за нарушения, които са от
компетентността на Инспектората, са извършени проверки и са изготвени отговори до
сигналоподателите. След анализ и преценка, част от сигналите са препратени на компетентните
органи на основание чл. 112 от АПК.
Дисциплинарни производства
През 2016 г. Инспекторатът е направил 39 бр. предложения за търсене на дисциплинарна
отговорност на служители от централно управление на МЗХ и от ВРБ, предвид констатирани
нарушения на служебните задължения.
Сезиране на компетентните органи във връзка с извършени проверки
През 2016 г. до компетентни прокуратури от Инспектората са изпратени 8 бр. доклади от
извършени проверки и други относими документи, както и 2 бр. сигнали за предприемане на
действия по компетентност.
Инспекторатът е сигнализирал Агенцията за държавна финансова инспекция като
компетентен орган за извършване на финансова инспекция във връзка с констатирани
нарушения при извършени 4 бр. проверки във ВРБ.
Във връзка с извършена проверка в изпълнителна агенция – ВРБ към министъра на
земеделието и храните, е сигнализирана Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, с оглед установяване наличието или липсата на конфликт на интереси в
дейността на бивш изпълнителен директор на агенцията.
Предвид направени констатации при извършени проверки, Инспекторатът е изпратил 3
бр. доклади на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ - РА за предприемане
на действия по компетентност.
Извършени дейности във връзка с Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България
В изпълнение на мярка 5.7. от приетия План за действие по Националната стратегия по
превенция и противодействие на корупцията 2015-2020 г., е изготвен и утвърден Секторен
антикорупционен план в системата на земеделието за периода януари - декември 2016 г.
От Инспектората е обобщена информация за изпълнението на мерките от Секторния
антикорупционен план в системата на земеделието за периода юли-декември 2015 г. и за
периода май-ноември 2016 г., която е изпратена до г-жа Меглена Кунева, заместник министърпредседател по Координация на европейските политики и институционалните въпроси.

