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ЗАПОВЕД 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

25.10.2007 г.           № ОХ-675                     гр. София 

___________________________________________________________________________ 
Съдържание:   Относно обявяване на Вътрешноадминистративни правила за работа 

при проверки, извършвани от омбудсмана в Министерството на 
отбраната и Българската армия 

____________________________________________________________________________ 
 

На основание чл.35, ал.1, т.26 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, в изпълнение на препоръки на омбудсмана на Република България 
и Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на 
корупцията 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1.Обявявам Вътрешноадминистративни правила за работа при проверки, 
извършвани от омбудсмана на Република България в Министерството на отбраната и 
Българската армия, съгласно приложението. 

2. Ръководителите от всички степени на Министерството на отбраната и 
Българската армия да се съобразяват с направените предписания от страна на 
омбудсмана, основаващи се на върховенството на закона с цел спазване законността и 
възстановяване на засегнати или нарушени права и свободи на гражданите. 

 

С настоящата заповед да се запознаят ръководителите от всички степени в 
Министерството на отбраната и Българската армия. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на 
отбраната С. Янкулова. 

 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ 
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Приложение № 1  
към МЗ № 675/25.10.2007 г. 

 
 
 

ВЪТРЕШНОАДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРИ 
ПРОВЕРКИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОМБУДСМАНА 

 

1. Настоящите правила имат за цел да осигурят взаимодействието 
между структурите и длъжностни лица от Министерството на отбраната, 
Българската армия и омбудсмана при изпълнение на правомощията му, 
регламентирани в Закона за омбудсмана. 

2. Омбудсманът се застъпва с предвидените от закона средства, 
когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите 
на гражданите от държавни органи и техните администрации. 

3. Омбудсманът има следните правомощия: 
- приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи на 

гражданите от държавните органи и техните администрации; 
- прави проверки по постъпили жалби и сигнали; 
- отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права 

и свободи пред съответните органи и техните администрации; 
- посредничи между административните органи и засегнатите лица за 

преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им; 
- прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, 

които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите; 
- уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено 

престъпление от общ характер. 
4. Омбудсманът действа и по своя инициатива, когато констатира, че 

не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите на 
гражданите. 

5. За осъществяване на правомощията си омбудсманът има право: 
- на достъп до органите, техните администрации, включително да присъства 

при обсъждане и вземане на решения от тях; 
- да иска и получава навременна, точна и пълна информация от органите и 

техните администрации; 
- да изразява публично мнения и становища, включително в средствата   за 

масово осведомяване. 
5.1. Омбудсманът няма право да огласява обстоятелства, станали му известни 

при изпълнение на неговите функции, които са държавна, служебна или търговска тайна 
или са от личен характер. 

6. При проверка на омбудсмана по жалби и сигнали на граждани или 
по собствена инициатива, министърът на отбраната, ръководителите на 
организационни структури и административни звена, и длъжностните лица, които 
са обект на проверка, са длъжни да предоставят исканата от омбудсмана информация и да 
му оказват съдействие във връзка с извършваните от него проверки. Неизпълнението на 
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това задължение съставлява нарушение по Закона за омбудсмана. Във връзка с това 
проверяваните са длъжни: 

- да представят в определения от омбудсмана срок сведения, документи или 
актове; 

- да представят устни и писмени обяснения или да изискват от подчинените 
им длъжностни лица предоставянето на такава информация. 
 

7. При извършването на проверка от омбудсмана, респ. от негови 
представители, на същите се осигурява достъп до информация, при спазване 
разпоредбите на Закона за защита на класифицирана информация и Правилника за 
неговото прилагане. 

8. В хода на проверка, извършвана от омбудсмана, същият може да предложи 
посредничеството си за доброволно уреждане на спора между страните. В случай на 
успешно уреждане на конфликт, за резултатите от посредничеството се съставя протокол, 
който се подписва от двете страни и омбудсмана или определен от него служител. 

9. Въз основа на получените данни от проверката, омбудсманът прави 
писмени препоръки и предложения: 
 

- за извършването или за преустановяване на извършването на определени 
административни действия; 

- за възстановяване на нарушени права и свободи; 
 

- за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за 
нарушения на правата и свободите; 

- за отстраняване на проявите на лошо администриране и за подобряване на 
работата на администрацията. 

9.1. Инспекторатът на МО осъществява съдействие и контрол по привеждане 
в изпълнение на препоръките и предложенията на омбудсмана. 

10. При постъпване на предложения и препоръки от омбудсмана в 
Министерството на отбраната, същите се регистрират в автоматизираната информационна 
система "Документооборот" на министерството и се насочват за изпълнение по реда на 
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в администрацията на МО. 

10.1.Ръководителите на организационни структури и административни звена 
разглеждат и подготвят проект на мотивиран отговор в срок до 14 дни, считано от датата 
на получаването на предложенията и препоръките. 

10.2. Омбудсманът се уведомява писмено и мотивирано, както и за 
предприети мерки във връзка с направените препоръки. Отговорът до омбудсмана се 
подписва от министъра на отбраната. 


