
 

ЗАПОВЕД 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

25.10.2007 г.           № ОХ-676                     гр. София 

___________________________________________________________________________ 

Относно създаване на организация на работата с предложенията и сигналите, постъпили 
в Министерството на отбраната. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

На основание чл.35, ал.1, т.26 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, чл.28, чл.107 и следващите от Административнопроцесуалния 

кодекс и чл. 16 от Наредбата за общите правила за организацията на административното 

обслужване 
 
 

З АПОВЯДВАМ :  

1. Обявявам Правила за организация на работата с предложенията и 

сигналите, постъпили в Министерството на отбраната - приложение № 1, неразделна 

част от тази заповед. 

2. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността" да организира 

обявяване на Правилата по т. 1 на Интернет-страницата на министерството. 

3. Директорът на дирекция „Административно и информационно 

обслужване" да организира обявяване на табло в Приемната на Министерството на 

отбраната на Правилата по т.1 и да осигури бланки на протоколи за регистриране на 

устните предложения и сигнали. 

4. Директорът на дирекция „Административно и информационно 

обслужване" да направи допълнения в длъжностните характеристики на служителите, 

определени да приемат устни предложения и сигнали. 
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Настоящата заповед, ведно с приложението, да се доведе до знанието на 

ръководителите от всички степени в структурите на Министерството на отбраната и 

Българската армия, 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра 

на отбраната Соня Янкулова. 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 

            към МЗ № 676/25.10.2007 г. 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ, 

ПОСТЪПИЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
 
 
 
 
 
 
 

1. Отправените от гражданите, организациите и омбудсмана на 
Република България предложения за усъвършенстване организацията и 
дейността на Министерството на отбраната, както и за решаване на въпроси от 
компетентността на министъра на отбраната, за които няма определен друг 
специален ред, се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
и тези правила. 

 

1.1. Министърът на отбраната взема решение по предложението в срок до два 
месеца след неговото постъпване, освен ако този срок не бъде продължен до шест 



 

месеца, поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по 
предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. 

 

2. Подадените от гражданите, организациите и омбудсмана сигнали за 
злоупотреби с власт, корупция, лошо управление на държавно имущество, за 
други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на 
длъжностни лица, се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс и тези правила. Сигналите трябва да включват посочване на конкретни 
факти и обстоятелства, свързани с нарушението, за което се подават. 

2.1. Сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години не се 
разглеждат. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, също не се 
разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на взето решение или се основават 
на нови факти и обстоятелства. 

 

2.2. Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали. 
2.3. Изясняването на постъпил сигнал не може да се възлага на длъжностно 

лице, срещу чието действие или бездействие той е подаден. 

2.4. При данни за извършено престъпление, сигналът се изпраща на служба 
„Сигурност - ВП и ВКР". 

2.5. Министърът на отбраната взема решение по сигнала в срок до два месеца 
след постъпването му, като този срок може да бъде продължен с един месец, ако важни 
причини налагат това. Подателят се уведомява в 7-дневен срок за взетото решение и за 
предприетите мерки по сигнала. 

 

3. Писмените предложения и сигнали се изпращат или подават: 

- на пощенския адрес на министерството: София - 1092, ул."Дякон Игнатий" 
№ 3, Министерство на отбраната; 

- на e-mail адреса на Министерството на отбраната: www.mod.bg, обявен на 
интернет-страницата на министерството; 

- на факса на МО: 02/987-5732 и 02/987-96-93; 
- чрез пощенската кутия, която се намира в Приемната на министерството. 
 

3.1. Постъпилите предложения и сигнали се регистрират по установения ред в 
автоматизираната информационна система(АИС) „Документооборот" на 
министерството. 

 

4. Устните предложения и сигнали се приемат на телефон: 02/92-20- 
152, в работното време на министерството, обявено в Устройствения правилник. 

4.1. Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на 
техните предложения и сигнали, както и записването за приемните дни на ръководните 
длъжностни лица, се извършва от служител от дирекция „Административно и 
информационно обслужване"- в Приемната на МО, която се намира в сградата на 

http://www.mod.bg/
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Министерство на отбраната, входът е от ул."Аксаков" (срещу зала „България"), всеки 
работен ден, от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа. 

4.2. За получените устни предложения и сигнали се съставя протокол, със 
следните реквизити: ден, месец, година на постъпване на сигнала или предложението; 
подател — трите имена на физическото лице, за организация -наименование, седалище 
и адрес на управление, трите имена на представителя, адрес, телефон,  факс,  e-mail  
адрес за връзка;  описание на фактите и обстоятелствата; указания, дадени от 
приемащия; име, фамилия и подпис на приемащия служител. 

 

4,3. Протоколът се предава за регистриране в АИСДокументооборот" на 
министерството, в деня на постъпване на предложението или сигнала. 

5. Регистрираните от дирекция „Административно и информационно 
обслужване" предложения, сигнали, жалби и молби се възлагат за работа по реда, 
определен в Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в 
администрацията на МО. 

6. Подалите предложения и сигнали лица, могат да получат информация за 
движението на образувана преписка на телефон: 02/92-20-157. 


