
УТВЪРЖДАВАМ МИНИСТЪР 

НА OTБРAHATA 

 

 

 

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ 
 

 

 

 

 

М Е М О Р А Н Д У М  
 

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ПРИ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ 

ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И СЛУЖБА „ВОЕННА 

ПОЛИЦИЯ” 
 

 

Инспекторатът на Министерството на отбраната, представляван от 

главния инспектор на Министерството на отбраната и служба „Военна полиция”, 

представлявана от своя директор, като структури, пряко подчинени на 

министъра на отбраната, изхождайки от нормативно установените си функции и 

задачи и изразявайки своята амбиция и стремеж за подпомагане, подобряване и 

оптимизиране на дейностите в Министерството на отбраната, Българската армия 

и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за стриктното 

спазване на действащото законодателство, за предотвратяване и 

противодействие на правонарушенията, за противодействие на корупцията, за 

обективните и своевременни оценки и анализи на риска, за предоставяне на 

достоверна, своевременна и обективна информация на министъра на отбраната, 

за ефективното съдействие при провеждането на държавната политика в 

областта на отбраната, 
 

Постигнаха съгласие и се споразумяха за следното: 

1. Инспекторатът на Министерството на отбраната и служба „Военна 

полиция", наричани по-нататък „структурите”, ще осъществяват пълно, 

ефективно и взаимно полезно сътрудничество при изпълнение на нормативно 

установените си функции и при изпълнение на възложените им от министъра на 

отбраната задачи. 

2. Двете структури ще си предоставят своевременно информация, 

станала им известна в хода на осъществяваната дейност /изпълняваната задача/, 

която е от компетентността на другата структура. 



 

 

 

 

 

3. Двете структури ще се подпомагат и като: 

- Участват в съвместни комисии, работни групи и др.; 

- Взаимно си предоставят налична информация по конкретни 

въпроси, включително доклади, справки, анализи и др.; 

- Взаимно си предоставят експертни мнения, становища и др. по 

конкретни въпроси от компетентността на своите служители; 

- Издирват, осигуряват и си предоставят взаимно документи, 

материали др. във връзка с изпълняваните задачи; 

- Изготвят общи доклади, становища, предложения и др. до 

министъра на отбраната; 

- Взаимно се подпомагат, при необходимост, с наличните 

технически средства, транспорт, охрана и др. 

- Провеждат съвместни съвещания, учебни и други мероприятия, по 

преценка на своите ръководители; 

- Взаимно се подпомагат и по други начини, които са в 

съответствие с действащите нормативни актове. 
 

4. При осъществяването на сътрудничеството между двете структури, 

при оказването на взаимна помощ и съдействие, двете структури запазват 

напълно своята оперативна и функционална самостоятелност. 

5. При осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието между 

двете структури се спазва действащото законодателство, стриктно се прилага 

принципа „необходимост да се знае” и се спазват следствената и други 

предвидени в закона тайни, както и се отчита спецификата на изпълняваните 

конкретни задачи. 

6. Двете структури поемат задължение за осигуряване и прилагане на 

необходимите мерки за опазване на информацията, станала им известна в хода на 

осъществяваната от тях дейност и при реализацията на сътрудничеството и 

взаимодействието между тях. 

7. Настоящият меморандум влиза в сила след утвърждаването му от 

министъра на отбраната. 

 

 

 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА                                                ДИРЕКТОР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА                                                                                СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”: 

ОТБРАНАТА: 

 

/ВЕСЕЛИН МАРИНОВ/                                                       /бригаден генерал ДЯНЧО ДЯКОВ/
 


