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В изпълнение на Плана за действие, приет от Постоянния съвет по антикорупция 

към Министерството на отбраната, от 26 до 30 септември, във Военна академия „Г. С. 

Раковски” се проведе пилотен курс на обучение “Антикорупция”. Основна цел на 

курса беше да се запознаят участниците както със спецификите на корупционните 

рискове в сферата на отбраната и националната сигурност, така и с формите на 

превенция и борба с практиките на злоупотреби със служебно положение и 

неправомерно облагодетелстване за сметка на обществения интерес. 

Основни задачи на курса бяха да се изградят механизми за бързо и лесно 

разпознаване на корупционните практики, да се създадат способности за оценяване на 

мотивите и неправомерните действия на недобросъвестни служители, да се постигнат 

трайни навици за прилагане на добрите практики за противодействие на корупцията в 

сектора за сигурност и отбрана и в крайна сметка – да се да постигне по-висока 

ефективност при борбата с корупцията. 

 Курсът беше открит от заместник-министъра на отбраната и Председател на 

постоянния съвет по антикорупция към МО, Августина Цветкова. Лектори в него бяха 

преподаватели от факултет “Национална сигурност и отбрана”, катедра “Мениджмънт 

на сигурността и отбраната”, експерти и специалисти от Министерство на отбраната, 

Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция по 

приходите, БАН, както и журналисти, които споделиха своя опит в отразяване на 

корупционните практики в сферата на сигурността и отбраната. В края курса дипломи 

получиха осемнадесет участника - представители на Министерството на отбраната и на 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Целта на организаторите 

е пилотният курс да се трансформира в постоянна програма на обучение по 

антикорупция във ВА, като се спази направенанта препоръка сред лекторите да има 

представители и на дирекция Правно-нормативна дейност на МО. 

  

Международна конференция на тема: „Противодействие на корупцията в 

секторите на отбраната и сигурността“ се проведе  от 7 до 9 септември в Тирана. 

Форумът беше организиран от Европейския център за изследване на сигурността 

„Джордж С. Маршал” и беше открит от министър-председателя на Албания Сали 

Бериша и от директора на Европейския център за изследвания на сигурността "Джордж 

С. Маршал" генерал-лейтенант (о.р.) Кийт Дейтън. В конференцията участваха 

представители на МО и главният секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев. 

Като водещ лектор, заместник-министър Августина Цветкова представи 

последователната антикорупционна политика на Министерството на отбраната на 

Република България. Българският институционален опит в тази област бе високо 

оценен от участниците във форума като модел за успешно прилагани ефективни мерки 

за противодействие на корупцията в сектора на отбраната и националната сигурност.  

 


