
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

 

за дейността на Инспектората на 

Комисията за регулиране на съобщенията  

за 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ. 

Инспекторатът на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) 

осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от Закона за 

администрацията (ЗА, изм. ДВ, бр. 21 от 13 март 2020 г.), Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ, изм. и доп. ДВ, бр. 

104 от 30 декември 2022 г.), Наредбата за структурата и минималната численост на 

инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със 

специализираните контролни органи (Обн. ДВ, бр. 48 от 8 юни 2018 г.), Устройствения 

правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация (изм. и доп. 

ДВ, бр.8 от 28 Януари 2020 г.), действащото законодателство, както и вътрешните актове на КРС 

и на нейния председател.  

Съгласно чл. 19а, ал. 1 и ал. 3 от Устройствения правилник на КРС и на нейната 

администрация, Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя на КРС и го подпомага 

при осъществяване на контролните му функции по отношение дейността на администрацията. 

Съгласно чл. 46, ал. 2 от Закона за администрацията, дейността на Инспектората на КРС е 

насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за 

тяхното разрешаване.  

Функциите на Инспектората са регламентирани в чл. 46, ал. 4 от Закона за 

администрацията, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за структурата и минималната численост на 

инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със 

специализираните контролни органи, чл. 19а, ал. 3 от Устройствения правилник на КРС и на 

нейната администрация и чл. 5 – чл. 8 от Вътрешните правила за организацията на дейността на 

Инспектората на КРС (утвърдени със Заповед № РД-07-182/23.07.2020 г. на председателя на 

КРС), а именно:  

1. Извършване на планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в 

администрацията на КРС. 

2. Извършване на оценка на корупционния риск и предлагане на мерки за ограничаването 

му в установени уязвими точки.  

3. Събиране и анализиране на информация и извършване на проверки за установяване на 

нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията в комисията. 

4. Осъществяване на контрол за спазването на законите, подзаконовите и 

вътрешноведомствените актове за организацията на работа на служителите от администрацията 

на КРС. 

5. Предлагане образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения 

на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната 

администрация и Кодекса за етично поведение на КРС. 

6. Извършване на проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или 

бездействия на служители от администрацията на комисията. 

7. Осъществяване на контрол и извършване на проверки за установяване конфликт на 

интереси по реда, определен в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 
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8. Съставяне на актове за установени нарушения при констатирани нарушения от страна 

на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон. 

9. Изпращане на сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки се установят 

данни за извършено престъпление от страна на служители на КРС. 

10. Участие в разработването на проекти и изготвяне на предложения за нови или за 

изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и 

дейността на администрацията на комисията. 

11. Извършване на проверки по предоставянето на административни услуги в комисията. 

12. Изготвяне и представяне за утвърждаване от председателя на КРС на eжегоден 

годишен отчет за резултатите от контролните си функции. 

13. Осъществяване на други функции, свързани с административния контрол, 

произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя на КРС. 

При осъществяване на своите функции, служителите на Инспектората се ръководят от 

принципите по чл. 2, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 18 от Закона за държавния 

служител, както и от правилата за поведение, регламентирани в Кодекса за поведение на 

служителите в държавната администрация и Кодекса за етично поведение на КРС. 

 

ІІ. ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ИНСПЕКТОРАТА ЗА 2022 г. 

В Годишния план за дейността на Инспектората на КРС за 2022 г. (утвърден от 

председателя на КРС с доклад, изх. № И-25/02.03.2022 г.), са поставени следните цели: 

1. Повишаване на ефективността на дейността на администрацията на комисията чрез 

формулиране на предложения/мерки за подобряване на работата и отстраняване на 

констатираните слабости/нарушения. 

2. Законосъобразно и правилно функциониране на администрацията на КРС чрез 

отстраняване на констатираните слабости и нарушения, чрез предложени мерки и препоръки. 

3. Независима и обективна оценка на дейността на администрацията. 

4. Осъществяване на ефективен контрол по ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 

(НОРИПДУКИ). 

5. Подобряване на качеството на административното обслужване чрез формулиране на 

мерки и препоръки към дирекциите. 

6. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната 

квалификация на служителите на Инспектората. 

За реализиране на целите, в Годишния план за дейността на Инспектората на КРС за 2022 

г. бяха включени конкретни задачи, произтичащи от Националната стратегия за превенция и 

противодействие на корупцията в Република България 2021–2027 г. (приета с Решение № 235 на 

Министерския съвет от 19.03.2021 г.), приетите с Протоколни решения № 8/26.01.2022 г. и № 

1/10.02.2022 г. Стратегически план за дейността на КРС за периода 2022-2024 г. и Годишни цели 

на КРС за 2022 г. и Стратегическия план за контролната дейност на Инспектората на КРС за 

периода 2022 – 2025 г. (утвърден с доклад, изх. № И-25/02.03.2022 г.). 
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА, ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ, 

ОКАЗВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ И ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА КРС. 

Стратегическият план на Инспектората се изготвя на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата 

за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на 

дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи (Наредбата, обн. ДВ, 

бр. 48 от 8 юни 2018 г.), съобразно стратегическите цели и приоритети на административната 

структура, обвързани със стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството, 

както и със стратегиите и другите планови документи на администрацията.  

Във връзка с постъпило писмо от ръководителя на Главния инспекторат към Министерски 

съвет, относно необходимост Инспекторатите да разработят, респективно представят за 

утвърждаване Стратегически план за дейността си за периода 2022 – 2025 г. и съгласно дадените 

указания беше разработен Стратегически план за контролната дейност на Инспектората на КРС, 

за периода 2022 г. – 2025 г., който обхваща целите и подцелите, произтичащи от отделните 

стратегии, програми и планове, към чиято реализация Инспекторатът на КРС има отношение.  

При изготвянето на плана е използван подход за надграждане на постигнатото от 

предходния цикъл на планиране, отчитайки факта, че Инспекторатът на КРС е звено в 

структурата на комисията от 2020 г., съгласно разпоредбата на чл. 19а от приетия и влязъл в сила 

на 28.01.2020 г. Устройствен правилник на КРС и на нейната администрация.  

За изпълнение на стратегическите цели на Инспектората за периода 2022 – 2025 г., бяха 

разработени и утвърдени от председателя на КРС Годишни планове за дейността на звеното за 

2022 г. и за 2023 г., в които беше заложено извършването на съответните планови проверки на 

обекти и структури. 

През отчетния период и в съответствие с Глава втора „Условия и ред за оценяване“ от 

Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация (НУРОИСДА, обн. ДВ, бр.49 от 29 Юни 2012 г., изм. ДВ, бр.9 от 31 Януари 2020 

г.), бяха изготвени индивидуални работни планове на държавните инспектори от Инспектората в 

т.ч. и на ръководителя на Инспектората на КРС, проведоха се междинни срещи и в края на 

периода стартира подготовката за определяне на годишна оценка на изпълнението. 

В началото на отчетния период и съгласно своята компетентност, Инспекторатът участва 

в дейността по отчитане на изпълнението на целите на администрацията на КРС за 2021 г. и 

съставяне на годишни цели за 2022 г., свързани с изпълнението на стратегическите цели, 

заложени в Стратегическия план на КРС 2022 – 2024 г.  

В тази връзка, Инспекторатът изготви предложения, свързани с изпълнение на дейностите 

по извършване на планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в 

администрацията на КРС и осъществяване на ефективен контрол за спазване на законите, 

подзаконовите и вътрешноведомствените актове от служителите на администрацията и 

предложения за обучения, които да бъдат включени в годишните цели на КРС за 2022 г. 

Ръководителят на Инспектората взе участие в дейността на Постоянната работна група по 

управление на риска в КРС, в съответствие с разпоредбата на т. 4 от част втора на Стратегията за 

управление на риска в КРС 2021 – 2023 г.  
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В съответствие със Стратегията за управление на риска в КРС 2021 – 2023 г. и съобразно 

своята компетентност, Инспекторатът участва в дейността по изготвяне на анализ на 

изпълнението на идентифицираните рискове за звеното, вписани в риск-регистъра на КРС за 2021 

г.; анализ и оценка на рисковете за Инспектората за 2022 г.; планиране от страна на Инспектората 

на дейности по снижаване на идентифицираните за звеното рискове за 2022 г. и изготвяне на 

годишен доклад за състоянието на риска в края на 2022 г.  

През отчетния период ръководителят на Инспектората регулярно провеждаше работни 

срещи, както с цел оказване на методическа помощ за изпълнение на предложенията на 

Инспектората, така и по конкретни казуси в сферата на компетентност на звеното. Във връзка с 

извършените през годината планови и извънпланови проверки, ръководителя на Инспектората 

организира и проведе редица работни срещи и беседи, както с главния секретар и с директорите 

на дирекции, така и със служителите пряко подчинени на председателя на КРС и с 

ръководителите и експертите от териториалните звена на главна дирекция „Мониторинг и 

контрол на съобщенията“.                                                                               

В срока за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, 

т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021 г., от ръководителя на Инспектората бяха проведени редица работни 

срещи, в хода на които беше оказвана методическа помощ и предоставяна допълнителна 

информация по отправени въпроси както от директорите на дирекции и от служителите пряко 

подчинени на председателя на КРС, така и от служители на комисията. 

Ръководителят на Инспектората проведе срещи с директора на дирекция „Правна“ и с 

началника на отдел „Административни дейности“ в дирекция „Финансови и административни 

дейности“ (председател на работната група, създадена със Заповед № РД-07-110/02.04.2021 г., 

изм. със заповеди № РД-07-139/29.04.2021 г. и № РД-07-177/28.05.2021 г. за актуализация на 

Вътрешните правила за деловодната дейност и работата с документи в КРС), по отношение 

дейността за актуализация на Вътрешните правила.  

Във връзка с установени пропуски от Инспектората на КРС в справките генерирани от 

автоматизираната система за контрол на достъпа и за спазване на работното време от 

служителите на КРС, ръководителят на Инспектората съвместно с директора на дирекция 

„Финансови и административни дейности“ проведоха среща с фирмата, която поддържа 

системата за контрол на достъпа за отстраняване на констатираните слабости. 

Ръководителят на Инспектората взе участие в проведената работна среща (22-23.11.2022 

г.) на ръководния състав на главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в гр. 

Велико Търново и в работен семинар на КРС в гр. Банско в периода 15-16.12.2022 г.  

В периода 19.10.2022 г. – 21.10.2022 г. в гр. Хисаря, беше проведен работен семинар на 

КРС. Съгласно утвърдената програма, ръководителя на Инспектората направи презентация на 

тема: „Функции на Инспектората на КРС. Задължения на служителите на КРС, произтичащи 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. Акценти от извършените проверки от Инспектората на КРС през 2022 година“. 

Държавен инспектор от Инспектората участва в реализирането на Проект (финансиран със 

средства по Оперативна програма „Добро управление“) № BG05SFOP001-1.010-0001-

С01/08.06.2020 г. „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за 

подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на 



 
 

6 

 

административното обслужване“, като в тази връзка взе участие в проведените на 20.10.2022 г. и 

21.11.2022 г. презентации: „Измерване качеството на услугата за достъп до интернет“; 

„Механизъм за ограничаване случаите на несъзнателен роуминг“ и „Инструмент за сравнение на 

тарифи на услуги“. 

С писма (изх. № И-12/26.01.2022 г., изх. № И-23/24.02.2022 г. и изх. № И-197/11.08.2022 г.) 

до главния секретар на КРС, Инспекторатът създаде организация за актуализиране на раздел 

„Антикорупция“ в официалната Интернет страница на КРС, в който бяха публикувани: 

- „Отчет за изпълнението на Антикорупционния план на КРС за 2021 г.“; 

- „Годишен отчет за дейността на Инспектората на КРС за 2021 г.“; 

- „Антикорупционен план на КРС за 2022 г.; 

- „Отчет за изпълнението на Антикорупциония план на КРС за първото полугодие на 2022 

г.“. 

В раздел „Антикорупция“ е осигурен бърз достъп към формата за подаване на информация 

за конкретна корупционна проява на служител на КРС.  

 

ІV. ИЗВЪРШЕНИ ПЛАНОВИ И ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ. ОБОБЩЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОКЛАДИТЕ ОТ 

ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ. 

Една от основните функции на Инспектората, съгласно чл. 46, ал. 4 от Закона за 

администрацията, чл. 23, чл. 24 от Наредбата за структурата и минималната численост на 

инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със 

специализираните контролни органи, чл. 19а, ал. 2 от Устройствения правилник на КРС и на 

нейната администрация и чл. 26 – чл. 29 от Вътрешните правила за организацията на дейността 

извънпланови проверки, както и последващи проверки на структури, дейности и процеси в 

администрацията, въз основа на писмена заповед или писмено разпореждане на председателя на 

КРС.  

През 2022 г., самостоятелно и във взаимодействие със служители пряко подчинени на 

председателя на КРС (в съставите на комисии) от Инспектората бяха извършени 34 проверки, 11 

от които планови (6 от тях последващи) и 23 извънпланови (15 от които на подадените 

декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ от новоназначени служители 

в КРС и на Публичния регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Интернет 

Общият брой на направените предложения в докладите от извършените от Инспектората 

планови и извънпланови проверки през 2022 г. е 161 (сто шестдесет и една), от които 27 

(двадесет и седем) за промени и 5 (пет) предложения за изготвяне на нови вътрешноведомствени 

актове на КРС, както са направени и 7 (седем) предложения за образуване на дисциплинарни 

производства за допуснати дисциплинарни нарушения на основание чл. 89, ал. 2, т. 1 

„Неизпълнение на служебните задължения“ и чл. 89, ал. 2, т. 5 „Неспазване на правилата на 

Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация“ от Закона за държавния 

служител.  
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Заповеди за възлагане на проверките Доклади от извършените проверки 

Брой направени 

предложения в 

докладите 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

 

  

1. Заповед № РД-07-131/10.03.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-44/30.03.2022 г. 7 

2. Заповед № РД-07-155/28.03.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-97/20.05.2022 г. 20 

3. Заповед № РД-07-156/28.03.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-60/13.04.2022 г. 5 

4. Заповед № РД-07-195/15.04.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-85/13.05.2022 г. 11 

5. Заповед № РД-07- 264/23.05.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-128/10.06.2022 г. 11 

6. Заповед № РД-07-266/23.05.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-160/12.07.2022 г. - 

7. Заповед № РД-07-329/23.06.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-170/22.07.2022 г. 11 

8. Заповед № РД-07-378/08.07.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-189/09.08.2022 г. 5 

9. Заповед № РД-07-440/12.08.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-210/06.10.2022 г. 13 

10. Заповед № РД-07-555/18.10.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-229/04.11.2022 г. 5 

11. Заповед № РД-07-556/18.10.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-237/25.11.2022 г. 6 

 

ИЗВЪРШЕНИ ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

 

  

1. Заповед № РД-07-157/28.03.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-101/23.05.2022 г. 6 

2. Заповед № РД-07-182/08.04.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-68/18.04.2022 г. 8 

3. Заповед № РД-07-194/15.04.2022 г. на председателя на КРС  

 

Изх. № И-160/12.07.2022 г. - 

4. Заповед № РД-07-206/18.04.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-80/03.05.2022 г. 7 

5. Заповед № РД-07-266/23.05.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-160/12.07.2022 г. 21 

6. Заповед № РД-07-267/23.05.2022 г. (изменена със Заповед  

№ РД-07-328/23.06.2022 г.) на председателя на КРС 

Изх. № И-157/08.07.2022 г. 8 

7. Заповед № РД-07-265/23.05.2022 г. на председателя на КРС 

 

Изх. № И-134/15.06.2022 г. 6 

8. Заповед № РД-07-398/15.07.2022 г. (изменена със Заповед № РД-

07-487/08.09.2022 г.) на председателя на КРС  

Изх. № И-211/07.10.2022 г. 10 

9. Заповед № РД-07-188/23.07.2020 г. на председателя на КРС Изх. № И-27/08.03.2022 г., 

Изх. № И-28/08.03.2022 г., 

Изх. № И-34/21.03.2022 г., 

Изх. № И-35/21.03.2022 г., 

Изх. № И-84/13.05.2022 г.,  
Изх. № И-162/15.07.2022 г.,  

Изх. № И-169/21.07.2022 г., 

Изх. № И-171/22.07.2022 г.,  

Изх. № И-178/29.07.2022 г.,  

Изх. № И-205/19.09.2022 г.,  

Изх. № И-206/19.09.2022 г.,  

Изх. № И-207/21.09.2022 г.,  

Изх. № И-217/25.10.2022 г., 

Изх. № И-233/16.11.2022 г.,  
Изх. № И-238/29.11.2022 г. 

- 
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За сравнение, през 2021 г. от Инспектората на КРС бяха извършени общо 26 (двадесет и 

шест) проверки, от които 10 (десет) планови и 16 (шестнадесет) извънпланови, като общия 

брой на направените предложения е 115 (сто и петнадесет).  

Увеличаването на броя на извършените проверки през 2022 г. се дължи на мониторинг (в 

изпълнение на чл. 26, ал. 3, т. 3 от Вътрешни правила за организацията на дейността на 

Инспектората на КРС), разпоредените  извънпланови проверки със заповеди на председателя 

на КРС и извършени проверки на факти и обстоятелства, изложени в доклади и сигнали до 

главния секретар и председателя на КРС. 

Плановите проверки заложени в Годишния план за дейността на Инспектората на КРС за 

2022 г., както и извънплановите проверки възложени със заповеди на председателя, са 

извършени в разпоредените срокове. За всяка планова проверка, ръководителя на Инспектората 

е изготвял планове утвърдени от председателя на КРС, с разписване на подробни етапи от 

действия, срокове и отговорници от проверяващия екип. Като съставна част на плановете за 

извършване на проверките, Инспекторатът е изисквал писмено необходимата съотносима 

информация от ръководителите на проверяваните звена, съобразно нормативната уредба и 

предмета на проверката.  

За резултатите от извършените планови и извънпланови проверки през 2022 г., са 

изготвени доклади (регистрирани в Автоматизираната информационна система за 

деловодство и административна дейност) до председателя на КРС, в които е изложена 

установената фактическа обстановка, направени са изводи и предложения за подобряване 

организацията на работа, за изменение и допълнение на вътрешноведомствени актове, както и за 

предприемане на действия по компетентност.  

Фактическата обстановка е установявана чрез анализ на събраната документация, 

съпоставяне с документация и фактология събрана в хода на предишни проверки, както и 

служебно известната информация на Инспектората. С допълнителни писма е изисквано 

предоставяне на информация от проверяваните структури в пълен обем, когато същата не е 

предоставена и/или отговорите на директорите са ограничени, не е отговорено на въпросите или 

съществуват доказателства за предоставяне на разнопосочна информация.  

След утвърждаване от председателя на КРС, докладите от извършените планови и 

извънпланови проверки са изпратени с писма от ръководителя на Инспектората на директорите 

на проверяваните дирекции за създаване на организация по изпълнението на направените 

предложения, както и на главния секретар на КРС за осъществяване на последващ контрол по 

тяхното изпълнение.  

Извършеният анализ от Инспектората на КРС заключи, че предложенията в докладите от 

извършените проверки през отчетния период могат да бъдат обобщени, както следва: 

1. За разработване на вътрешни правила и процедури в проверяваните структури, с цел 

установяване на единен ред с изисквания за изпълнение на функциите на дирекциите, съгласно 

Устройствения правилник на КРС и на нейната администрация, както и за координация за 

реализация на дейностите при изпълнение на съвместни задачи между дирекциите. 

2. За усъвършенстване на процеса по ефективно планиране, разработване на ежегодни 

годишни цели и анализ на дейността на звената на КРС. 
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3. За усъвършенстване на вътрешни управленски процеси в дирекциите, възлагане на 

задачи, делегиране, координиране, коригиране, вътрешна координация и комуникация със 

служителите.  

4. За включване на служителите в подходящи специализирани обучения в областта на 

дейност на звената, важна предпоставка за гарантиране на компетентността и за повишаване на 

квалификацията. 

5. За включване на служители в обучения с антикорупционна насоченост. 

6. За отстраняване на пропуски по отношение на функционални характеристики на звената 

и длъжностни характеристики и работни планове на служителите.  

7. За създаване на организация за непрекъснатост и ефективност на процеса на управление 

на риска чрез въвеждане на необходими контролни дейности в звената и процедури за постоянно 

наблюдение и докладване при настъпили промени в рисковата среда. Идентифициране на 

рискове, които оказват влияние върху дейността на отделните структури.  

8. За изменение на вътрешноведомствени актове и издаване на нови. 

9. За извършване на преглед на заповедите на председателя на КРС и създаване на 

организация за актуализиране на заповеди, във връзка с настъпили промени в нормативната 

уредба, в т.ч. и по административното обслужване.  

На база направените от Инспектората предложения, в администрацията на КРС бяха 

предприети съответните действия за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения, за 

подобряване на дейността и организацията на работата, за коригиране на проблемни области, за 

създаване на работни групи, относно изменение на вътрешни нормативни документи, с цел по-

голяма ефективност при изпълнението, както на законово заложените функции, така и при 

упражняване на административнонаказателна дейност. 

В изпълнение на чл. 47 от Вътрешните правила за организацията на дейността на 

дейността на Инспектората на КРС, ръководителите на проверяваните структури в едномесечен 

срок уведомяват писмено Инспектората на КРС за създадената организация и предприетите 

действия, относно изпълнението на утвърдените от председателя на КРС предложения в 

докладите от проверките.  

Съгласно чл. 30 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, 

реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните 

контролни органи и чл. 26, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организацията на дейността на 

Инспектората на КРС, в Годишния план за дейността на Инспектората на КРС за 2023 г. 

(утвърден с доклад изх. № И-248/14.12.2022 г.) са заложени последващи проверки (мониторинг) 

за изпълнението на направените предложения в докладите от извършените проверки през 2022 г.  

 

V. ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО. 

В изпълнение на Заповед № РД-07-264/23.05.2022 г. на председателя на КРС, от 

Инспектората е извършена планова проверка, относно изпълнение задължението за подаване на 

декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ от служителите на КРС, за резултата от която 

е изготвен доклад с изх. № И-128/10.06.2022 г. до председателя на КРС. В хода на проверката, е 

извършен и мониторинг (последваща проверка) за изпълнението на дадените предложения и на 
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сроковете в утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-124/04.06.2021 г. (от извършена 

проверка в изпълнение на Заповед № РД-07-144/10.05.2021 г.).  

В определения срок до 15.05.2022 г. (16.05.2022 г.), от всички служители на КРС са 

подадени декларации (по чл. 35, ал. 1, т. 2 – част І и част ІІ) за имущество и интереси за 2021 г., 

като общият брой на подадените през годината декларации е 201. 

През 2022 г. от служители на КРС е подадена 1 (една) декларация за промяна на 

декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ. Декларации за промяна 

на декларацията за имущество и интереси по чл. 38, ал. 2 от ЗПКОНПИ и за промяна на 

декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ 

не са подавани от служители на КРС.  

Декларациите за имущество и интереси и за промяна на декларацията за имущество и 

интереси в частта по чл. 37, ал. 1, т. 12 – т. 14 от ЗПКОНПИ са публикувани на Публичния 

регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Интернет страницата на КРС в 

двумесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 3, ал. 4 и 6 от НОРИПДУКИ и чл. 4, ал. 3 и 

ал. 4 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите 

и за установяване на конфликт на интереси в КРС (утвърдени със Заповед № РД-07-

181/23.07.2020 г. на председателя на КРС). 

От ръководителя на Инспектората през 2022 г. са проверени декларациите за 

несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от 14 новоназначени служители в 

КРС, като за резултатите от проверките са изготвени доклади до председателя на КРС. От 

достъпните и проверени от Инспектората на КРС източници на информация, не бяха установени 

данни за наличие на несъвместимост от служителите. 

Всички подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ са 

публикувани на Публичния регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на 

Интернет страницата на КРС в срок един месец от изтичането на сроковете за подаването им. 

Ръководителя на Инспектората извърши проверка на Публичния регистър на подадените 

декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Интернет страницата на КРС, като резултатите от 

проверката са обективирани в доклад с изх. № И-169/21.07.2022 г. 

 

VІ. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2021 г. – 2027 г. 

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 

в Република България 2021 – 2027 г. (приета с Решение № 235 на Министерския съвет от 

19.03.2021 г.) и чл. чл. 6, ал. 5 от Насоките за съставянето на антикорупционни планове (приети 

от Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет на 21.02.2021 

г.), в началото на 2022 г. Инспекторатът изготви отчет за изпълнение на Антикорупционния план 

на КРС за 2021 г. (утвърден от председателя на КРС с доклад, изх. № И-4/17.01.2022 г.). 

Отчетът бе изготвен съвместно с директорите на дирекции и ръководителите на звена 

пряко подчинени на председателя на КРС, съгласувано с главния секретар на комисията. В КРС 

са създадени условия и ред, целящи установяване и прилагане в максимална степен на 

принципите за противодействие на корупцията; ефективно прилагане и контрол на мерките, 
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заложени в антикорупционния план на КРС; защита на лицата, които добросъвестно уведомяват 

за съмнения за корупция, корупционни прояви, грешки, измами и др.; прилагане на ясни 

вътрешни правила за постоянен контрол от Инспектората, които да пресичат всяко корупционно 

поведение от страна на служители; подобряване на дейността и координацията между 

дирекциите в рамките на администрацията на КРС; гарантиране прозрачност на управлението и 

процедурите; създаване на условия за повишаване на квалификацията на служителите чрез 

провеждане на обучения. Всички заложени мерки в Антикорупционния план за 2021 г. са 

изпълнени.  

 С оглед постигане на комплексно включване на мерки за борба с корупцията в 

Антикорупционния план, като превантивна мярка Инспекторатът на КРС е създал организация 

всеки един ръководител на звено в КРС, пряко да е ангажиран в процеса, чрез периодично 

оценяване на вероятността за поява на условия, които могат да доведат до възникването на 

корупционни практики, с предложения за мерки, отчитайки спецификата на дейността на 

звеното.  

При изготвяне на Антикорупционния план на КРС за 2022 г. (на основание чл. 1, ал. 5 от 

Насоките за съставянето на антикорупционни планове, утвърден от председателя на КРС с 

доклад, изх. № И-4/17.01.2022 г.), Инспекторатът приоритизира различните дейности с акцент 

„Антикорупция“, като съвместно с директорите на дирекции надгради дейността по изготвяне на 

плана, с цел ограничаване на възможни проявни форми на корупция, злоупотреба и лоши 

практики.  

В изпълнение на чл. 6, ал. 5 от Насоките за съставяне на антикорупционни планове, както 

и с цел превенция и противодействие на корупцията и корупционните прояви в КРС, 

Инспекторатът изготви отчет за изпълнение на Антикорупционния план на КРС за 2022 г. за 

първото полугодие (утвърден от председателя на КРС с доклад, изх. № И-174/27.07.2022 г.) чрез 

анализ на предприетите действия по всяка една от мерките.  

Отчета на Антикорупционния план на КРС за 2021 г., Антикорупционният план на КРС 

за 2022 г. и отчета за изпълнението на мерките от плана за първото полугодие на 2022 г. бяха 

публикувани в раздел „Антикорупция“, на Интернет страницата на КРС.  

В края на изминалата година, Инспекторатът предприе действия за изготвяне на отчет на 

Антикорупционния план на КРС за 2022 г. 

 

VІІ. ДЕЙНОСТИ ПО ПОСТЪПИЛИ В ИНСПЕКТОРАТА ПРЕПИСКИ И 

СИГНАЛИ. ИЗГОТВЕНИ СТАНОВИЩА. 

През 2022 г. от служителите на Инспектората са изготвени общо 249 

вътрешноведомствени документа, в това число 11 заповеди и планове за извършване на планови 

проверки и 8 заповеди за извършване на извънпланови проверки. Всички възложени от 

председателя на КРС преписки, са приключени в срок.  

Начините за подаване на сигнали за корупция в КРС са следните: 

- На хартиен носител – по пощата, на адреса на КРС: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Йосиф 

В. Гурко” № 6; в пощенската кутия за сигнали, намираща се на партерния етаж в 

административната сграда на КРС или лично – в деловодството на КРС; 

- По електронен път – на официалната интернет страница на КРС, в раздел 
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„Антикорупция“ или на електронна поща: anti_corupcia@crc.bg; 

- На „Горещ телефон“ 0800 18028.  

В изпълнение на чл. 16, ал. 8 от Вътрешните правила за защита на лицата, подали сигнали 

за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в КРС (утвърдени със Заповед № 

РД-07-183/23.07.2020 г. на председателя на КРС) и съгласно създадената организация 

ръководителят на Инспектората в работно време приема обажданията и прослушва записите от 

постъпилите в извънработно време сигнали на „Горещ телефон“ 080018028.  

През 2022 г. в КРС не са постъпвали сигнали на граждани и организации за корупция, 

корупционни прояви и/или конфликт на интереси на служители от администрацията на 

комисията. От общо постъпилите в Инспектората 3 сигнала, единият е препратен по реда на чл. 

112 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а по другите два сигнала за незаконни или 

неправилни действия или бездействия на служители от КРС са извършени проверки, както 

следва: 

1. В Комисията за регулиране на съобщенията е регистриран сигнал (с вх. № 14-00-

230/14.02.2022 г.) адресирана до Инспектората на КРС, касаеща неизпълнение на задължения от 

служители на пощенски оператор и недоставяне на препоръчани пощенски пратки до адреса на 

г-жа Стоянова в гр. Шумен, в следствие на което подателя на сигнала е принудена да ангажира 

и упълномощава други хора, като това е свързано с допълнителни разходи за нея. 

На основание чл. 56, ал. 2, т. 5 от Вътрешните правила за организацията на дейността на 

Инспектората на КРС и в изпълнение на резолюция на председателя на КРС, доклад с изх. № И-

19/17.02.2022 г. (относно извършеното предварително проучване по сигнала), ведно със 

събраните материали бяха изпратени на директора на дирекция „Правна“ за създаване на 

организация и предприемане на действия по реда на АПК. 

2. На 24.03.2022 г. на служебния телефон на ръководителят на Инспектората е подаден 

сигнал от г-н Стоянов от гр. Варна, който е изказал неудовлетвореност, относно предприети 

действия от служители на Комисията за регулиране на съобщенията, във връзка с подаден от 

него сигнал (с вх. № 14-00-305-3/2022 г. по описа на КРС) срещу мобилен оператор. 

На основание чл. 56, ал. 2, т. 6 от Вътрешните правила за организацията на дейността на 

Инспектората на КРС, със Заповед № РД-07-157/28.03.2022 г. на председателя на КРС беше 

извършена проверка, в резултат на която не са констатирани незаконни или неправилни действия 

или бездействие от служители на Комисията за регулиране на съобщенията при администриране 

на преписка с вх. № 14-00-305/2022 г., като предприетите действия по преписката са в 

съответствие с действащата вътрешноведомствена нормативна база на КРС. За резултата от 

извършената проверка е изготвен доклад с изх. № И-101/23.05.2022 г. до председателя на КРС.  

В изпълнение на чл. 56, ал. 2, т. 9 от Вътрешните правила за организацията на дейността 

на дейността на Инспектората на КРС, с писмо изх. № 14-00-305-13/27.05.2022 г. подателя на 

сигнала беше уведомен за резултата от извършената проверка. 

3. В Комисията за регулиране на съобщенията е заведена преписка с вх. № 14-00-

871/06.07.2022 г., образувана по сигнал от г-жа Тодорова. На основание чл. 56, ал. 2, т. 6 от 

Вътрешните правила за организацията на дейността на Инспектората на КРС, със Заповед № РД-

07-398/15.07.2022 г. (изменена със Заповед № РД-07-487/08.09.2022 г. на председателя на КРС) 

mailto:anti_corupcia@crc.bg
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беше извършена проверка на фактите и обстоятелствата изложени в преписка с вх. № 14-00-

871/06.07.2022 г.  

На база извършената проверка, комисията е констатирала действия извършени от 

служител на КРС, които са в нарушение на Кодекса за поведение на служителите в държавната 

администрация и Кодекса за етично поведение на Комисията за регулиране на съобщенията. За 

резултата от проверката е изготвен доклад с изх. № И-211/07.10.2022 г. до председателя на КРС, 

в който е предложено спрямо виновния служител да бъдат предприети действия за налагане на 

дисциплинарно наказание.  

В изпълнение на чл. 56, ал. 2, т. 9 от Вътрешните правила за организацията на дейността 

на дейността на Инспектората на КРС подателя на сигнала е уведомен с писмо, изх. № 94-00-

419/18.10.2022 г. за резултата от извършената проверка. 

Във връзка с доклад, изх. № П-57/18.01.2022 г. от Инспектората е изготвено становище за 

законосъобразност, обективирано в доклад с изх. № И-8/19.01.2022 г. до председателя на КРС.  

По повод постъпило в КРС писмо с вх. № 04-00-22/21.02.2022 г. от Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, относно 

оценка на въздействие на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 

(във връзка с чл. 30, т. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ), от Инспектората беше изготвено 

становище с изх. № И-24/24.02.2022 г. 

 

VІІІ. ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ. 

Съгласно Годишния план на обученията в КРС, през 2022 г. служителите от Инспектората 

взеха участие в онлайн, дистанционни и присъствени обучения, организирани от Института по 

публична администрация и СТМ „Доверие“, както следва: 

1. „Политика за интелигентна специализация и прилагането ѝ на местно ниво“. 

2. „Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализиране при съмнения за извършено 

престъпление“. 

3. „Кибер хигиена при използване на е-поща“. 

4. „Методи за колаборативна работа със заинтересовани страни“. 

5. „Нови технологии – блокчейн“. 

6. „Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация“. 

7. „Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс“. 

8. „Здравословни и безопасни условия на труд“. 

В резултат на направени предложения от Инспектората в доклади от извършени проверки, 

са организирани и проведени специализирани обучения с антикорупционна насоченост на 

служители на КРС на теми: „Превенция и противодействие на корупцията в държавната 

администрация“ и „Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната 

администрация“.  

 

 

              /п/ 

Иван Каназирски 

Ръководител Инспекторат на КРС 


