
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ДОКЛАДА ОТ 

СРАВНИТЕЛНИЯ ПРЕГЛЕД НА САМООЦЕНКАТА НА БЪЛГАРИЯ 

В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА НА НАТО „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНТЕГРИТЕТ” 

 

 ДЕЙСТВИЕ СРОК 

1.  Приемане на Методика за оценка на корупционния риск 

в Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия. 

20.05.2011 г. 

 

2.  Включване на проблематиката по антикорупция като 

основна тема в цялостната стратегия за вътрешна 

информация на Министерството на отбраната. 

Постоянен 

3.  Ограничаване на броя на поръчките, осъществявани 

чрез пряко договаряне с един доставчик.  

Постоянен  

 

4.  Подобряване на предварителния, текущия и 

последващия контрол в изпълнението и проверките на 

качеството и доставката по сключени договори, целящ 

допълнително да се намали корупционният риск и 

подобряване на съотношението цена/качество. 

Постоянен 

5.  Въвеждане на система за идентифициране на 

чувствителните от гледна точка на корупцията постове 

в МО и сформиране на комисиите по провеждане на 

обществени поръчки след изтичане на срока за 

подаване на оферти. 

Постоянен 

6.  Поддържане на рубриката  „Антикорупция” в интернет 

страницата на Министерство на отбраната и в АИС, 

както и нейното постоянно актуализиране и 

публикуване на наръчници за улесняване на 

обществения достъп до информацията.  

Постоянен 

7.  Публикуване и постоянно актуализиране на списъците 

с освободено движимо и недвижимо имущество, 

предстоящо за разпореждане, на интернет страницата 

на Министерство на отбраната.  

Постоянен 

8.  Предоставяне на информация за излишните материални 

активи на Агенцията на НАТО за поддръжка и 

снабдяване (NAMSA) за анализ и оказване помощ в 

процеса на утилизация. 

Постоянен 

9.  Изготвяне и сключване на Пактове за почтеност в 

отбраната при възлагане на обществени поръчки и 

провеждане на търгове по ЗДС, включващи съгласие за 

1.07.2011 г. 



обявление на финансовите аспекти на сключения 

договор и механизми за независим надзор на 

процедурата. 

10.  Включване на темата за антикорупцията в сектора на 

отбраната в дневния ред на срещата на Координация 

комитет на SEDM (South-Eastern Europe Defense 

Ministerial process). 

31.03.2011 г. 

11.  Активизиране на участието в „Регионалната 

инициатива за намаляване  на излишното въоръжение и 

бойни припаси” (RASR) с цел обучение и обмен на 

опит по въпросите на утилизацията на 

конвенционалните оръжия, бойни припаси и взривни 

вещества. 

31.03.2011г. 

12.  Организиране на обучение за военнослужещите и 

цивилните служители по връзки с обществеността, за 

задълбочаване на познанията по темата „Процедури и 

механизми на прозрачност и граждански контрол, като 

средство за борба против корупцията”, както и 

подготовката им за осигуряване на информация 

относно обществените поръчки, провеждани от 

юридическите лица, създадени със ЗОВС считано от 

01.07.11г. 

30.04.2011г. 

13.  Организиране и провеждане на пилотен курс за 

обучение в сферата на организацията на обществените 

поръчки (планиране, провеждане и контрол) за 

отговорните военнослужещи и цивилни служители от 

военните формирования, получаващи статута на 

юридически лица, считано от 01.07.11г.  

30.06.2011г. 

14.  Подробно информиране на неправителствените 

организации за мерките за борба с корупцията в 

Министерството на отбраната. 

Постоянен 

15.  Организиране на обучения с лектори от „Прозрачност 

без граници“ – Великобритания, с които НАТО има 

споразумение за сътрудничество, за  участниците в 

мисии и операции извън страната. 

01.09.2011г.  

16.  Анализ на резултатите от пилотния курс на обучение в 

сферата на организацията на обществените поръчки и 

включването му като редовен курс в Регистъра на 

курсовете във военните академии и висшите военни 

училища. Утвърждаване на курсовете по етика и 

интегритет като постоянен елемент от образованието и 

обучението.  

30.11.2011г. 



17. Привеждане на етичните кодекси на видовете 

въоръжени сили в съответствие с приетия Етичен 

кодекс на военнослужещите и цивилни служители от 

МО. Публикуване на актуализираните кодекси на 

интернет страниците на видовете Въоръжени сили. 

30.07.2011г. 

 
 


