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Постоянният съвет по антикорупция към МО
i
 прие План за действие, чиято 

основна цел е предприемането на серия от мерки за превенция и противодействие на 

корупцията в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната (www.mod.bg). В  този план са регламентирани постигането на 

прозрачност при провеждане на обществените поръчки, подбора на комисиите, които 

участват в провеждането им, подобряването на контрола в изпълнението, и проверката 

на качеството и доставката по сключени договори.  

Членовете на Постоянният съвет по антикорупция изготвиха и приеха модел на 

Пакт за почтеност между Министерството на отбраната и участниците в процедурите 

по обществените поръчки и на търговете по ЗДС, чиито клаузи целят недопускане на 

конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение при провеждането им.  

Като водеща страна в региона на Югоизточна Европа по отношение на 

противодействие на корупцията в сферата на отбраната, България внесе проект за 

поставяне на темата в дневния ред на страните от SEDM (South-Eastern Europe Defense 

Ministerial process). През месец октомври предстои проектът да бъде формално приет от 

държавите-членки на SEDM на срещата на министрите на отбраната, която ще се 

състои в Анталия, Турция. 

В процес на подготовка е първият курс по антикорупция в сферата на отбраната 

за военнослужещи и цивилни служители от МО, който ще се проведе през септември 

във Военна академия.  

 

                                                 
i
 Постоянният съвет по антикорупция в Министерството на отбраната е създаден през месец септември 

2009 г., председател е заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова, а членове са 

ръководителите на всички структури в МО и тези, които са на пряко подчинение на министъра на 

отбраната. Постоянният съвет разработва система от мерки за борба с корупцията,  наблюдава ефекта от 

прилагането им , предлага решения за  усъвършенстване на нормативната уредба. Една от основните 

цели на Съвета е да се постигане ефективно управление в отбраната в условията на прозрачност, 

отчетност и отговорност. 

 


