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ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1. (1) Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение, 

които служителите на Комендантство – МО следва да спазват.  

(2) Настоящият кодекс и Кодекса на етичното поведение на 

военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия, са задължителни за всички служители на Комендантство – МО, а за 

военнослужещите - и етичните норми, залегнали в Устава за войсковата служба 

на Република България. 

Чл.2. Настоящият кодекс има за цел: 

1. да повиши общественото доверие в професионализма и морала не само 

към служителите от Комендантство – МО, но и към институцията Министерство 

на отбраната и политиката на национална сигурност и отбрана; 

2. да регулира както професионалните отношения между служителите в 

Комендантство – МО, а също така и отношенията между тях и служителите на 

други ведомства; 

3. да формира в служителите на Комендантство – МО чувството на 

принадлежност към структурата; 

4. да изпълнява функцията на контролен механизъм и модел на  действие 

от служителите на Комендантство – МО за предотвратяването на корупционни 

практики и конфликт на интереси. 

Чл.3. Дейността на служителите от Комендантство – МО се осъществява 

при спазване на следните принципи: 

1. Уважение към достойнството и зачитане правата на личността: 

а) служителите зачитат правата и достойнството на личността, правото на 

личен живот и неприкосновеност; 

б) служителите съзнават индивидуалните различия, дължащи се на култура 

и стереотипи, полова и етническа принадлежност, сексуална ориентация, раса, 

националност, възраст, религия, език, политически и идеологически различия, 

социално-икономически статус, здравословно състояние, брачен статус. Те се 

стараят да елиминират пристрастието при изпълнение на професионалните си 

задължения и не приемат каквито и да било форми на дискриминация; 

в) при всички дейности, свързани с професионалната им работа, 

служителите признават правото на другите да поддържат ценности, нагласи и 

мнения, които се различават от техните собствени; 

г) служителите търсят и предоставят информация, представляваща лични 

данни, ограничена до минимума, изискван за професионалните им цели; 

д) личните данни се съхраняват по начин, обезпечаващ поверителността на 

работата с тях. При поискване на такава информация от компетентните органи, 

служителите имат задължение да предоставят само тази част от информацията, 

която има отношение към проблема, като запазват поверителния характер на 

останалата. 



 

2. Законност: служителите изпълняват служебните си задължения при 

спазване на Конституцията, законите на Република България, актовете на 

министъра на отбраната и заповедите на началника  на Комендантство – МО. 

3. Отговорност: служителите следват поведение, което не накърнява 

престижа на Комендантство – МО. При изпълнение на служебните си 

задължения, както и в своя обществен и личен живот, те носят отговорност за 

прилагането на етичните норми, както от самите тях, така и от колегите си. 

4. Почтеност и лоялност: 

а) служителите поддържат почтеност и коректност в отношенията 

помежду си. В професионалната си дейност се отнасят честно, справедливо, 

съпричастно и с уважение към другите. Те не постъпват умишлено така, че да 

поставят под заплаха собствените си професионални интереси или такива на 

другите; 

б) служителите интелектуално и емоционално са обвързани с общите цели 

на Комендантство – МО, политиката на Министерството на отбраната по 

отношение на националната сигурност и отбрана, съдействат за провеждането на 

тази политика и притежават чувство на преданост към институцията, в която 

работят. 

5. Безпристрастност: служителите извършват дейността си обективно и 

добросъвестно, като се стремят вярно, точно и безпристрастно да събират, 

анализират и оценяват всички факти и обстоятелства, свързани с работата си, без 

да допускат влияние на собствени или чужди интереси. 

6. Политическа неутралност: служителите не допускат в своята работа да 

се влияят от свои или чужди политически пристрастия. 

7. Отчетност: служителите осъществяват своята дейност по начин, даващ 

възможност да се видят ясно техните действия и резултати от извършената 

работа. 

  

ГЛАВА ВТОРА.  

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ І 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОМАНДВАНЕТО 

  

Чл.4. (1) Служителите подпомагат професионално и безпристрастно 

командването на Комендантство – МО при превеждането в изпълнение на 

мисията, функциите и задачите на  военното формирование. 

(2) Служителите на Комендантство – МО съдействат за изпълнение 

на функциите на административните звена в Министерството на отбраната.  

(3) При изпълнение на служебните си задължения служителите 

следват поведение, което създава увереност в командването на Комендантство – 

МО, че могат да му се доверяват и да разчитат на него. 

(4) Когато правят предложения пред командването на 

Комендантство – МО, главният юрисконсулт, финансовия контрольор или пред 

съответния началник, служителите предоставят цялата информация, отнасяща се 



 

до вземането на конкретно решение. 

Чл.5. Служителите поставят пред командването на Комендантство – МО 

и пред прекия си началник открито и честно проблемите, с които се сблъскват в 

процеса на работа, или при изпълнението на възложените им задачи, като се 

консултират с тях с цел разрешаването им. 

Чл.6. (1) Служителите спазват служебната йерархия, стриктно изпълняват 

заповедите и разпорежданията на преките и непосредствените си началници. 

(2) Служителите не са длъжни да изпълняват неправомерна заповед, 

когато тя съдържа очевидно правонарушение. 

(3) Служителите могат да поискат писмено потвърждаване на 

служебния акт, когато в отправената до тях устна заповед се съдържа очевидно 

правонарушение. 

Чл.7. Служителите уведомяват своевременно непосредствения и прекия 

си началник за наличието на обстоятелства, възпрепятстващи навременното им 

явяване на работа, или изпълнението на възложените им служебни задължения, в 

случаите на ползване на болничен лист, както и във всички останали случаи на 

отсъствие от работното място, независимо от причината за това. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С КОЛЕГИ 

 

Чл.8. Отношенията между колегите се градят на основата на взаимно 

уважение, коректност, разбирателство, доверие и взаимопомощ. 

Чл.9. Служителите си партнират добронамерено, почтено и открито. 

Споделят своя опит и поддържат толерантни отношения, гарантиращи 

комфортна психологическа микросреда. Работят в екип и са взаимозаменяеми в 

работата си. В отношенията помежду са са преми, честни и искрени, с 

достойнство и чест преодоляват собствените си грешки и тези на колегите си.  

Чл.10. Служителите подхождат честно и етично към своите колеги и 

подчинени, не нарушават личните им права и при възможност помагат при 

изпълнение на служебните им задължения и при лични проблеми. 

Чл.11. Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с 

правото им на личен живот. 

Чл.12. Служителите се стремят да предотвратяват конфликтни ситуации 

помежду си, като е недопустимо възникване на конфликт между служители в 

присъствието на външни лица. 

Чл.13.Всички лични противоречия се решават със съдействието на 

непосредствения началник, а при невъзможност - чрез началника на 

Комендантство – МО, заместник – началника или началника на щаба. 

Чл.14. Служителят не си позволява по никакъв повод сексуален тормоз 

спрямо свои колеги. 

Чл.15. Със своето лично поведение и чувство за отговорност, служителят 

трябва да дава пример на останалите служители, а началниците на 

отдели/отделения - и на своите подчинени. 

 



 

РАЗДЕЛ ІІІ 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Чл.16. (1) Служител на Комендантство – МО не може да участва при 

обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той 

или свързани с него лица по смисъла на Закона за протинодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество са заинтересувани 

от съответното решение, или когато има със заинтересуваните лица отношения, 

пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност. 

(2) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може 

да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни 

интереси, служителят следва своевременно да уведоми непосредствения си 

началник. 

(3) Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за 

възникнал конфликт на интереси в Комендантство – МО, незабавно уведомява за 

това началника на Комендантство – МО. 

(4) Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е 

съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това с 

непосредствения си началник. 

Чл. 17. (1) Служителят не може да използва служебното си положение 

за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси. 

(2) Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са 

несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения. 

(3) Служителите, напуснали Комендантство – МО, не трябва да 

злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с 

длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

  

Чл.18. Служителите изпълняват задълженията си, като използват и 

прилагат знанията и опита, които притежават, непрекъснато повишават нивото 

на професионалната си квалификация. С компетентност, професионална 

честност и лоялност работят за утвърждаването на висок обществен статус на 

военнослужещите и цивилните служители, работещи в Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия.  

Чл.19. Служителите познават границите на конкретните си 

професионални умения и спазват изискванията за осъществяване на ефективна 

професионална дейност с оглед постигане на максимални резултати от труда при 

минимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси. 

Чл.20. Служителите спазват законите на страната. Проявите на 

корупция, несправедливост и некомпетентност са несъвместими с 

професионалната етика.  



 

 

Чл.21. Наличието на безпристрастност и обективност е неизменно 

морално изискване по отношение на оценката на постигнатите резултати в 

професионалната дейност. Проявите на завист, злоба и недоброжелателност са 

несъвместими с професионалната етика.  

Чл.22. (1) Служителите противодействат на корупционни прояви и на 

други неправомерни действия, като не допускат да бъдат поставени във 

финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица, или 

организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги, или 

други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им 

задължения, на техните решения, или да нарушат професионалния им подход по 

определени въпроси. 

(2) Служителите не приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат 

възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им 

задължения. 

(3) Служителите не използват служебното си положение и власт или 

информацията станала им известна, при или по повод изпълнение на служебните 

им задължения, в свой или чужд личен интерес. 

Чл.23. (1) Документите и данните в Комендантство – МО могат да се 

използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения при 

спазване на правилата за защита на информацията. 

(2) Служителите са длъжни да не разгласяват факти и сведения, станали 

им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен 

в изрично посочените от закона случаи. 

(3) Служителите предприемат необходимите действия с цел гарантиране 

на сигурността и недопускане на неразрешено разкриване на защитена 

информация и/или данни и информация от служебните компютри. 

Чл. 24. Служителите не извършват действия, чиято цел е умишлено да 

навредят на свои колеги или на Комендантство – МО, чрез своята работа, чрез 

продуктите от своята работа, или чрез публикации, изказвания и др. За такъв род 

вреда се считат например злонамерени действия, като унищожаване и промяна 

на файлове и програми, които водят до загуба на информация, ресурси, време 

или човешки усилия. 

Чл.25. Служителите не изразяват лични мнения по начин, който може да 

бъде тълкуван като официална позиция на Комендантство – МО. 

Чл.26. Отсъствието на служител от работното място не може да бъде 

основание за отказ от изпълнение на служебните задължения на отсъстващия от 

друг служител, в рамките на неговата компетентност. 

Чл.27. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите 

опазват повереното им имущество с грижата на добър стопанин и не допускат 

използването му за лични цели. 

(2) Служителите своевременно информират непосредствения си 

началник, а при невъзможност – висшестоящия такъв, при загуба или 

повреждане на имущество или документи. 

(3) Служителите нямат право да предоставят достъп до служебно 



 

имущество или документи, касаещи Комендантство - МО, на външни лица или 

членове на семейството си, освен в изрично предвидените от закона случаи. 

Чл.28. Служителите са длъжни да спазват установеното работно време в 

Комендантство – МО. 

Чл.29. Външният вид на цивилните служителите следва да е подходящ 

за институцията, в която работят, като облеклото им е съобразено с 

общоприетите норми на представителност, а за военнослужещите и съобразно – 

Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България.  

Чл.30. Началникът на Комендантство – МО, заместник-началникът, 

началникът на щаба, началниците на отдели/отделения и сектори изпълняват 

ръководните си функции в съответствие с правомощията си. Те отговарят за 

всяко действие или бездействие на подчинените си, несъвместимо със 

служебните задължения. 

Чл.31. При заемане на ръководна длъжност служителите приемат за 

свое морално задължение да подпомагат професионалното развитие на своите 

подчинени и да съдействат за възприемането на принципите на настоящия 

Етичен кодекс. 

 

ГЛАВА ТРЕТА.  

ЛИЧНОСТНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

Чл.32 При изпълнение на служебните си задължения цивилните 

служителите следват поведение, което е съвместимо с авторитета  на служител 

от системата на Министерството на отбраната, а военнослужещите – поведение, 

което да не уронва престижа на армията и военната професия.  

Чл.33. Служителите не допускат на работното си място и извън него 

поведение, несъвместимо с добрите нрави. 

Чл.34. Служителите се стремят да избягват в поведението си 

конфликтни ситуации, а при възникването им целят да ги преустановят, като 

запазят спокойствие и контролират поведението си. 

Чл.35. Служителите не упражняват дейности, посочени в 

законодателството, като несъвместими с техните задължения и отговорности, 

както и да получават доходи от такива дейности. 

Чл.36. Служителите не разпространяват каквато и да е информация, 

отнасяща се до личното им трудово възнаграждение и това на останалите 

служители. 

Чл.37. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението 

по този кодекс, съответният служител следва да се оттегли.  

  

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЪНШНИ ЛИЦА 

 

Чл.38. Служителите се отнасят с всички външни за Комендантство – 

МО лица по начин, който не накърнява достойнството им, не създава конфликти, 

не нарушава правата им и не ги дискриминира. 

Чл.39. При участия в мисии, операции и учения на територията на други 

държави военнослужещите спазват утвърдените правила за действие и се 

съобразяват със специфичните аспекти  на историята, културата, обществено-

политическото и религиозното устройство на съответната страна.  

Чл.40. Всеки служител се стреми бързо и безпроблемно да решава 

проблемите на посетителите в кръга на своята професионална компетентност и 

да извършва дейностите, свързани с функциите на Комендантство – МО. 

 

ГЛАВА ПЕТА. 

 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.41. В своето поведение всеки служител, съобразно личните си 

ценности и култура, на базата на натрупания опит, е призван да допълва и да не 

нарушава развитите в кодекса етични правила и норми. 

Чл.42. Неспазването на принципите и правилата за етично поведение в 

настоящия кодекс се квалифицира като дисциплинарно нарушение, за което 

служителите носят дисциплинарна отговорност, съгласно съответните 

разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 

уставите на въоръжените сили на Република България или Кодекса на труда. 

Чл.43. При постъпване на работа в Комендантство – МО длъжностните 

лица от отдел „Административно и информационно осигуряване“ запознават 

срещу подпис новопостъпилия служител с разпоредбите на Етичния кодекс. 

Чл.44. Редовното осъвременяване на настоящия Етичен кодекс е 

задължение на отдел „Административно и информационно осигуряване“, след 

указания от командването  на Комендантство – МО. 

 
  

 


