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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Агенция за социално подпомагане 

 

 

 
 
 

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за 

корупция и/или неефективна работа на администрацията в периода 

01.04.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 

 

През второто тримесечие на 2022 г. в Инспектората на Агенцията за социално 

подпомагане са постъпили общо 16 сигнала/жалби, като тринадесет от тях, касаят 

работата на администрацията и законосъобразното прилагане на нормативната уредба 

в областта на социалното подпомагане и закрила на детето. Три от всички постъпили 

сигнали са насочени към дейностите на общините по Механизма „Лична помощ“.  

Съгласно заповеди на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане (АСП) Инспекторатът е извършил проверки по сигнали в Регионални 

дирекции за социално подпомагане (РДСП) - Перник и София област и в дирекции 

„Социално подпомагане“ (ДСП) – Хисаря, Лозенец, Сандански, Благоевград, Кубрат, 

Монтана, Ихтиман, Родопи и Петрич, както и в Столична община, район Красно село,  

район Връбница и Община Сунгурларе. 

В обобщен вид твърдения, посочени в регистрираните сигнали, резултатите от 

извършените проверки и предприетите мерки, са следните:  

По един сигнал, съдържащ твърдения за злоупотреба на гражданка при 

отпускането на семейни помощи за дете, е извършена проверка в ДСП – Лозенец. 

Данните са потвърдени. Месечна семейна помощ за детето е отпускана по депозирани 

заявления-декларации от майката, но упражняването на родителските права над 

детето са предоставени на бащата, а на майката е определен режим на лични 

контакти. Родителите не са уведомили ДСП - Лозенец за това обстоятелство.  

Шест са постъпилите сигнали за грубо/непрофесионално поведение от 

служители и/или неспазване на работното време. По пет от тях са извършени 

проверки, както следва: в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, 

Регионална дирекция за социално подпомагане –София област и в дирекции за 

„Социално подпомагане“ – Монтана, Родопи и Ихтиман. 
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 В РДСП – Перник твърденията на кандидат-осиновител за грубо и 

несправедливо отношение към него от страна на конкретен служител не са 

потвърдени; 

 В РДСП – София област е констатирано неспазване на работното време и 

сериозни пропуски в работата на служител. Установена е конфликтна среда и 

поведение на работника в разрез с принципите за лоялност, колегиалност и учтивост. 

Направено е предложение да се предприемат административни мерки и да се потърси 

дисциплинарна отговорност на съответното длъжностно лице; 

 В ДСП – Монтана не са доказани данните за лошо отношение на социален 

работник при административно обслужване на гражданка. Не е установено 

нарушаване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, 

относно изнесеното в жалбата; 

 В ДСП – Ихтиман не са установени нарушения на работното време, както и 

при административното обсужване на гражданите.  

 В ДСП – Родопи не са събрани данни за незаконосъобразни действия и 

поведение в разрез с Кодекса за поведение на служителите от държавната 

администрация, потвърждаващи изразеното от лица несъгласие за назначаване по 

служебно правоотношение на избран кандидат; 

 По един сигнал, насочен срещу длъжностно лице на ДСП – Самоков, съдържащ 

данни и факти за неетично поведение спрямо служители на дирекцията, е изготвено 

становище. Инспекторатът на АСП е извършил проверка в ДСП – Самоков в предходен 

период по сигнал, съдържащ идентични данни, като тогава са установени 

обстоятелствата по случая и са дадени предложения за предприемане на действия от 

компетентните дирекции на АСП.  

Постъпилите сигнали с изразено недоволство от работата на служители са 

три. Същите са насочени срещу работата на отдели „Закрила на детето“ към ДСП – 

Сандански, Благоевград, Кубрат и Петрич. В сигнала, насочен срещу служители на 

ДСП – Петрич, е изразено и съмнение за корупция и конфликт на интереси в 

работата им по случая на конкретно дете. 

В резултат на извършени проверки в гореспоменатите дирекции е установено: 

 В ДСП – Сандански и ДСП - Благоевград не са констатирани данни, 

потвърждаващи твърденията на подателя за необективна и пристрастна работа по 

случаите на деца му. В изготвените по случаите на децата документи не са установени 

доказателства за външна намеса при взиманите решения. Работата на двете дирекции 

по случаите на децата се наблюдава от РДСП – Благоевград, АСП и ДАЗД. 

 В ДСП – Кубрат са установени пропуски и нарушения в работата на ОЗД при 

прилагането на нормативната уредба, регламентираща дейностите по закрила на 

детето и управление на случай за закрила на дете в риск.  
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 В ДСП – Петрич е констатирано, че служителите на ОЗД са спазвали 

Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск и Методическото 

указание за работа по случай на дете в риск от родителско отчуждение, като са 

действали съгласно правомощията и задълженията си по Закона за закрила на детето 

и Правилника за неговото прилагане, съобразявайки се с интересите на детето. В 

постъпилия сигнал няма конкретни доказателства за корупция по смисъла на Закона 

за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. 

При проверката не е установен конфликт на интереси за лица, заемащи ръководни 

длъжности. 

По сигнал с твърдения за дете в риск е извършена проверка в ДСП – Хисаря. 

Установено е, че служителите от ОЗД към ДСП – Хисаря работят по случая на детето 

от 2019 г., като в работата им е констатирано неспазване на нормативната уредба. За 

получения сигнал и предприетите действия е сезирана Районна прокуратура гр. 

Пловдив. Детето се отглежда в неподходяща среда и не притежава акт за раждане, 

съгласно Закона за гражданската регистрация. 

В един сигнал е изложена информация за неправомерни действия при 

отпускане на помощи от директора на ДСП – Гоце Делчев. По него не са предприети 

действия за извършване на проверка. Сигналът е анонимен и не съдържа конкретни 

факти и обстоятелства за извършени нарушения, незаконни или неправомерни 

действия от служителя.  

Един от постъпилите сигнали съдържа други твърдения (осъществяван 

нерегламентиран достъп до електронния масив и служебната поща на ДСП – Хисаря). 

След извършена проверка в ДСП – Хисаря е установено, че сигналът е неоснователен. 

Не се констатирани признаци на нарушаване на работата и защитата на Системата за 

мрежова информационна сигурност в Дирекцията. 

По три сигнала, засягащи дейностите на общините по Механизма „Лична 

помощ“, Инспекторатът на АСП е извършил проверки по реда на чл. 37 от Закона за 

личната помощ в три общини.  

 Столична община, район Връбница: 

При извършената проверка е констатирано, че изнесените в жалбата твърдения 

за нарушени права на потребител на лична помощ са неоснователни. Установен е 

междуличностен конфликт между асистент и ползвател, за който служителите в 

общината не са информирани; 

 Столична община, район Красно село: 

Проверката е извършена във връзка с постъпил сигнал, съдържащ данни за 

некачествено административно обслужване на граждани по механизма „Лична помощ“ 

от служители на районната администрация и поставен въпрос, относно 

възнаграждение на личен асистент при отработени месечно по-малък брой часове.  
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Сигналът е потвърден. Констатирани са пропуски в работа на районната 

администрация по механизма "Лична помощ". На доставчика на услугата - кмета на 

общината, са издадени задължителни предписания за отстраняване на нередностите; 

 Община Сунгурларе: 

Проверката е извършена по сигнал, съдържащ данни за неправомерни действия 

на личен асистент. Установено е, че личен асистент и ползвател на лична помощ не 

са уведомили своевременно доставчика за настъпилата промяна в обстоятелствата по 

предоставянето и ползването на личната помощ. Констатирани са пропуски при 

прилагането на Закона за личната помощ и Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 г. за 

включване в механизма лична помощ, касаещи организацията на работата на 

администрацията по Механизма и осъществяването на контрол на асистентите. На 

кмета на Община Сунгурларе са издадени задължителни предписания. 

 

С уважение, 

22.7.2022 г.

X  

Анелия Ганева

За Ръководител Инспекторат

Signed by: Anelia Svetlozarova Ganeva  

(Съгласно Заповед №РД№01-0521/16.03.2022 г.) 
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