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Постоянният съвет по антикорупция в Министерството на отбраната проведе две заседания 

през януари и февруари 2012 г., на които бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на 

приоритетите на антикорупционната политика на министерството. Бяха разгледани предложения за  

отчета за 2011 година и подготвянето на план за действие през 2012 година и беше приет одитен 

доклад относно антикорупционната дейност.  

Членовете на постоянния антикорупционен съвет обсъдиха предложения на Министерството 

на отбраната за отчет за 2011 година за реализиране на антикорупционната политика на 

правителството.  

Отчетът е част от интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и 

организираната престъпност на държавните институции. Приносът на Министерството на отбраната 

е резултат от извършените дейности в министерството, в структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и във Въоръжените сили. Той включва анализ и оценка за идентифициране 

на областите с повишен корупционен риск, предприетите правно-нормативни мерки, 

усъвършенстването и прилагането на механизмите за превенция и противодействие на корупцията, 

сътрудничеството между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса, 

повишаване на административния капацитет, прозрачност и други механизми и дейности с 

антикорупционна насоченост. 

Разгледано беше и изпълнението на Плана за действие по прилагане на препоръките от 

доклада от сравнителния преглед на самооценката на България в рамките на инициативата на НАТО 

„Изграждане на интегритет“.  

Приет беше Одитен доклад за извършен планов одитен ангажимент за даване на 

увереност относно ефективността на въведените мерки за изпълнение на антикорупционната 

политика в административните структури на Министерствотона отбраната, изготвен от 

дирекция „Вътрешен одит”. Докладът е резултат от извършен вътрешен одит за даване на 

увереност относно оценката на ефективността от изпълнението на утвърдените антикорупционни 

мерки в периода януари – декември 2010 година. Той съдържа информация за всички дейности и 

процеси, осъществявани от структурите на министерството, свързани с прилагането на 

антикорупционната политика, резултати от извършените проверки и изводи, които могат да бъдат 

обобщени в три основни направления – повишена прозрачност, намаляване на риска от корупция 

при провеждането на обществени поръчки и търгове поради въвеждането на Пакт за почтеност и 

публичен достъп до документите за отбранителната политика, включително отнасящи се до 

модернизацията на Въоръжените сили.   



Постоянният съвет по антикорупция взе решение до края на месец февруари да бъдат 

представени предложения и да бъде изготвен План за действие за 2012 година в изпълнение на 

приоритетите на антикорупционната политика на министерството. В плана акцентът ще бъде 

поставен върху прилагането на единен и проактивен подход на работа, който да бъде прозрачен, 

достъпен за гражданите и да привлича по-широк кръг представители от неправителствения сектор, 

бизнеса и медиите.  

Членовете на съвета по антикорупция обсъдиха провеждането във Военна академия „Г. С. 

Раковски” на курсове по антикорупция за служители от държавната администрация, както и на 

еднодневен семинар с участието на представители на неправителствени организации в сферата на 

сигурността и отбраната, бизнеса и медиите за получаване на обратна връзка за ефективността на 

мерките, предприети от Министерството на отбраната за борба с корупцията. 

 


