
ЗЗААППООВВЕЕДД  
 

ННАА  ММИИННИИССТТЪЪРРАА  ННАА  ООТТББРРААННААТТАА  

ННАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  
 

09.06.2017 г.                                      № ОХ - 565                                     гр. София 
 

Съдържание: Относно назначаване на Постоянен съвет по антикорупция в 

Министерството на отбраната 

 

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България и във връзка с чл. 45, ал. 1 от Закона за администрацията, 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Назначавам Постоянен съвет по антикорупция в Министерството на 

отбраната, който да организира дейностите на Министерството на отбраната, 

свързани с изпълнение на Механизма за сътрудничество и оценка на 

Европейската комисия и с участието на Република България като водеща нация 

в Доверителния фонд на НАТО към инициативата „Изграждане на интегритет”, 

в състав: 
 

 Председател – Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната; 

 Заместник-председатели: 

 Постоянният секретар на отбраната; 

 Генерал-лейтенант Пламен Атанасов, заместник-началник на отбраната. 

 Секретар - Юрко Захариев, държавен инспектор в Инспектората на МО. 
 

 Членове: 
 

 Командващият на СКС; 

 Командирът на СВ; 

 Командирът на ВВС; 

 Командирът на ВМС; 

 Главният инспектор на Министерството на отбраната; 

 Директорът на дирекция „Вътрешен одит”; 

 Началникът на звено „Финансов контрол и материални проверки”; 

 Директорът на дирекция „Административно и информационно 

обслужване”; 

 Директорът на дирекция „Връзки с обществеността”; 

 Директорът на дирекция „Правно-нормативна дейност”; 

 Директорът на дирекция „Финанси”; 

 Главният директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”; 

 Директорът на дирекция „Отбранителна политика”; 

 Директорът на дирекция  „Планиране, програмиране и бюджет”; 

 Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси”; 

 Директорът на дирекция „Отбранителна аквизиция”; 

 Директорът на дирекция „Проектно управление”; 

 Директорът на дирекция „Социална политика”; 
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 Директорът на дирекция „Операции и подготовка”; 

 Директорът на дирекция „Логистика”; 

 Директорът на дирекция  „Стратегическо планиране”; 

 Директорът на дирекция „Комуникационни и информационни системи”; 

 Директорът на дирекция „Съвместни съоръжения и координационни 

дейности”; 

 Директорът на служба “Военна полиция”; 

 Директорът на служба „Военна информация”; 

 Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски”; 

 Началникът на Военномедицинската академия; 

 Изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно 

дело”. 

 
2. Постоянният съвет: 
 

2.1. Да изготвя План за превенция на корупцията в Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия, който периодично да се актуализира. Планът да 

съответства на приоритетите и мерките, залегнали в Националната стратегия за 

превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 

г. 

2.2. Да осъществява мониторинг на ефекта от участието на Република 

България като водеща нация в доверителния фонд на НАТО към инициативата 

„Изграждане на интегритет”. 

2.3. Да осъществява мониторинг на ефекта от изпълнението на мерките, 

залегнали в Плана за превенция на корупцията в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия; 

2.4. Да предлага, с цел превенция на корупцията, решения за 

усъвършенстване на вътрешноведомствената нормативна уредба, 

организацията и процедурите в Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

2.5. Да осъществява мониторинг на ефекта от антикорупционното 

обучение на военнослужещите и цивилните служители във Военна академия 

„Г. С. Раковски”; 

2.6. Да създава практики за информиране на медиите и гражданското 

общество за предприетите от него мерки за превенцията на корупцията в 

отбранителния сектор; 
 

3. Председателят на Постоянния съвет по антикорупция може да 

привлича необходимите за работата на съвета експерти от Министерството на 

отбраната. 
 

4. Финансовите средства, необходими за дейността на Постоянния съвет 

по антикорупция, да се отпускат по установения ред. 
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5. Отменям МЗ № ОХ-913/17.12.2014 г., изменена и допълнена с МЗ № 

ОХ-171/01.03.2016 г.  
 

Заповедта да се сведе до знанието на ръководителите на всички 

административни звена на Министерството на отбраната, ръководителите на 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, командващия на 

СКС и командирите на видовете въоръжени сили и да се публикува на 

интернет страницата на Министерството на отбраната. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично. 
 

 
 

 

 
 

 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 
                         КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


