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ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПЕРИОДА 2014 г. – М.СЕПТЕМВРИ 2017 г. 
 

година Планови проверки Извънпланови проверки Проверки по реда на глава VІІІ от 

Административнопроцесуалния кодекс 

2014 г. 8 бр. - проверки на структурни звена 

в системана на МВнР: дирекция 

„Административно и информационно 

обслужване”, дирекция „Двустранно 

европейско сътрудничество”, 

дирекция „Източна Европа и 

Централна Азия”, дирекция 

„Югоизточна Европа”, декларации за 

имотно състояние на служителите в 

системата на МВнР 2014 г., ГК 

Битоля, ГК Ниш, ДП Париж , ПП към 

ЮНЕСКО в Париж. 

1 бр. - проверка на структурни звена в системата 

на нМВнР: ДП Израел. 

28 бр. проверки по сигнали – 17 бр. във връзка с 

обслужването в консулските служби на 

задграничните представителства; 4 бр. – 

проблеми със служебното поведение и трудовата 

дисциплина, 4 бр. – незаконосъобразно поведение 

на служители, 1 бр. – несъбрани плащания, 1 бр. – 

сведения за конфликт на интереси. 

2015 г. 13 бр.- проверки на структурни звена 

в системана на МВнР: дирекция 

”НАТО и регионална сигурнос”,  

дирекция „Международно право и 

право на ЕС”, дирекция „Правна”, 

дирекция „ОВППС на ЕС”, 

декларации за имотно състояние на 

служителите в системата на МВнР 

2015 г., ГК Ню Йорк, ПП към ООН 

Ню Йорк, ДП Скопие, ДП 

Вашингтон, ДП Астана, ДП 

Хелзинки, ДП Осло. 

2 бр.- проверка на структурни звена в системата 

на МВнР: ДП Киев, Богота. 

45 бр. проверки по сигнали – 27 бр. във връзка с 

обслужването в консулските служби на 

задграничните представителства; 3 бр. – кадрови 

въпроси; 12 бр. – сигнали от служители за 

нередности в администрацията на МВнР; 3бр.- 

нередности от различно естество от сдружения на 

български граждани в чужбина.  
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2016 г. 12 бр.- проверки на структурни звена 

в системана на МВнР: дирекция 

„Външнополитическо планиране, 

информация и координация”, 

дирекция „Ситуационнен център”, 

декларации за имотно състояние на 

служителите в системата на МВнР 

2016 г., ДП Азарбейджан, ДП 

Техеран, ДП Джакарта, ДП Доха, ГК 

Отава, ДП Рабат, ГК Валенсия, ГК 

Торонто, ГП Франкфурт. 

5 бр.- проверки на структурни звена в системата 

на МВнР: проверка на системата за обществени 

поръчки  на МВнР за периода 1.01.2013 г. – 

29.02.2016 г., ГК Истанбул, ДП Виена, ДП 

Никозия. 

31 бр. проверки по сигнали за системата на 

МВнР: 20 - бр. във връзка с обслужването в 

консулските служби на задграничните 

представителства; 5 бр. - кадрови въпроси; 4бр.- 

за неправомерни действия на служители от 

системата на МВнР; 1 бр. – за съмнения за 

наличие на конфликт на интереси; 1 – нарушено 

авторско право. 

2017 г. 6 бр.- проверки на структурни звена в 

системана на МВнР: ДП Копенхаген; 

ДП Букурещ; ДП Буенос Айрес; ДП 

Бразилия; ДП Прага; декларации за 

имотно състояние на служителите в 

системата на МВнР 2017 г. 

4 бр. - проверка на структурни звена в системата 

на МВнР: ДП Мексико; ДП Претория; ДП Тунис, 

изпълнение решение на МС, в системата на 

МВнР,  за подобряване на административното 

обслужване. 

53 бр. проверки по сигнали в системата на МВнР:  

36 - бр. във връзка с обслужването в консулските 

служби на задграничните представителства; 11 

бр.- кадрови въпроси; 4 бр. - за неправомерни 

действия на служители от системата на МВнР; 2 

бр.- нередности от различно естество от 

сдружения на български граждани в чужбина. 

 

 

Забележка: За всички извършени проверки са изготвени доклади , докладни записки и отговори до жалбоподателя, утвърдени от ръководството 

на МВнР,  в законоустановените срокове. 


