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ППЛЛААНН  
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА 

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И 
ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПРИНЦИПАЛ МИНИСТЪРА НА 

ОТБРАНАТА ЗА 2015 г. 
 

(В изпълнение на т. 3.1. от МЗ № ОХ-913/17.12.2014 г.) 
 

№  МЕРКИ ОТГОВОРНА 
СТРУКТУРА СРОК 

1.  

   Публикуване на всички 
управленски решения във връзка с 
противодействието на корупцията на 
сайта на Министерството на 
отбраната. 
   Постоянно актуализиране на 
рубриката „Антикорупция” в 
интернет страницата на 
Министерството на отбраната и в 
АИС, след предоставяне на 
информация от съответните 
структури. 

Дирекция  
„Връзки с 

обществеността” 
Постоянен 

2. 

   Създаване на практики за 
информиране на медиите и 
гражданското общество за 
решенията на Постоянния съвет по 
антикорупция на МО и мерките, 
предприети от него. 

Дирекция  
„Връзки с 

обществеността” 
Постоянен 
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№  МЕРКИ ОТГОВОРНА 
СТРУКТУРА СРОК 

3. 

   Подобряване на взаимодействието 
с неправителствени организации, 
осъществяване на информационен 
обмен, дискусии и семинари за 
запознаване с антикорупционната 
политика на МО, както и обратна 
връзка относно оценката на 
гражданското общество за 
предприетите мерки за 
противодействие на корупцията. 

Дирекция  
„Връзки с 

обществеността” 
Постоянен 

4. 

   Извършване на анализ и оценка на 
корупционния риск  в процеса на 
инспекционната дейност в 
структурите и военните 
формирования по новата Методика 
за оценка на корупционния риск и 
предлагане на адекватни и 
своевременни мерки за неговото 
ограничаване и намаляване. 

Инспекторат на МО Постоянен 

5. 

   Идентифициране и оценка на 
рисковете, в това число 
корупционния риск във всички 
структури на Министерството на 
отбраната. 

Дирекция  
„Вътрешен одит” 

В периода на 
планиране на 

одитните 
ангажименти за 

следващата 
година, най-

късно до месец 
декември на 
предходната 

година 

6. 

   Периодична оценка на 
изпълнението на антикорупционната 
политика на МО и на ефективността 
на планираните дейности за 
изпълнението на политиката. 

Дирекция 
„Вътрешен одит” 

След изтичане 
на срока на 

планираните 
дейности, 
свързани с 
антикоруп-
ционната 
политика 
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№  МЕРКИ ОТГОВОРНА 
СТРУКТУРА СРОК 

7. 
   Постоянен мониторинг на 
процесите, оценени с висок 
корупционен риск. 

Дирекция 
„Вътрешен одит” Постоянен 

8. 

   Прилагане на механизми за 
превенция и противодействие на 
корупционните прояви чрез 
обучителни семинари. 

Дирекция 
„Вътрешен одит” Постоянен 

9. 
   Ограничаване на броя на 
поръчките, осъществявани чрез 
пряко договаряне с един доставчик. 

Дирекция 
„Инвестиции в 

отбраната”. 
Главна дирекция 

„Инфраструктура на 
отбраната” 

Постоянен 

10. 

   Прилагане на предварителен 
контрол на дейностите по възлагане 
на обществените поръчки и на текущ 
и последващ контрол по 
изпълнението на договорите и по 
качеството на доставките. 

Дирекция 
„Инвестиции в 

отбраната”. 
Главна дирекция 

„Инфраструктура на 
отбраната” 

Институт по отбрана 
„професор Цветан 

Лазаров” 

Постоянен 

11. 
   Публикуване на интернет 
страницата на МО на процедурите 
по Закона за обществените поръчки. 

Дирекция 
„Инвестиции в 

отбраната”. 
Главна дирекция 

„Инфраструктура на 
отбраната” 

Постоянен 

12. 

   Сключване на пактове за 
почтеност с българските и 
чуждестранните доставчици на 
Министерството на отбраната. 
 
 

Дирекция 
„Инвестиции в 

отбраната” 
Главна дирекция 

„Инфраструктура на 
отбраната” 

 

Постоянен 
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№  МЕРКИ ОТГОВОРНА 
СТРУКТУРА СРОК 

13. 

Изготвяне и поддържане на списък 
на структурните звена от  
администрацията на МО, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и 
Българската армия, имащи 
отношение към изготвянето на 
техническите задания, обявяването и 
провеждането на процедури за 
обществени поръчки, сключването 
на договори и контрола по 
изпълнението им и по финансовия и 
търговски мениджмънт, както и 
разработване на прозрачни 
процедури за назначаване на 
служителите в тях. 

Дирекция 
„Управление на 

човешките ресурси” 
Постоянен 

14. 

   Организиране и провеждане на 
обучения и семинари с 
антикорупционна насоченост на 
служителите в МО, с цел 
повишаване квалификацията им в 
сферата на превенцията и 
противодействието на корупцията и 
изграждане на антикорупционна 
култура на поведение. 

Дирекция 
„Управление на 

човешките ресурси” 
 

ВА „Г. С. Раковски” 

Постоянен 

15. 

   Публикуване на интернет 
страницата на Министерството на 
отбраната и постоянно 
актуализиране на списъците с 
излишните движими вещи и 
недвижими имоти, подлежащи на 
разпоредително действие. 
 

Дирекция „Връзки с 
обществеността” 
Главна дирекция 

„Инфраструктура на 
отбраната” 

Дирекция „Търговски 
дружества и 

отбранително 
мобилизационна 

подготовка”. 
Дирекция „Логистика” 

Постоянен 
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№  МЕРКИ ОТГОВОРНА 
СТРУКТУРА СРОК 

16. 

   Предлагане на решения за 
усъвършенстване на вътрешно-
ведомствените нормативни актове, с 
цел недопускане на съществуването 
на условия за проява на 
корупционни рискове и гарантиране 
на интегритета на управленските 
процеси. 

Административните 
звена от МО Постоянен 

17. 

   Включване в доктриналните 
документи на текстове, изрично 
фокусирани върху корупционния 
риск като проблем по време на 
операции. 

Дирекция  
“Операции и 
подготовка” 

Постоянен 

18. 
   Поддържане и актуализиране на 
регистъра на декларациите за 
конфликт на интереси. 

Дирекция  
“Управление на 

човешките ресурси” 
Постоянен 

19. 
   Проучване и своевременно 
реагиране на всички сигнали за 
наличие на конфликт на интереси. 

Инспекторат на МО Постоянен 

20. 

   Своевременно публикуване на  
интернет страницата на съответната 
структура на имената на лицата, 
заемащи публични длъжности, за 
които е установен конфликт на 
интереси с влязъл в сила акт. 

Дирекция  
„Връзки с 

обществеността” 
Структури на пряко 

подчинение на 
министъра на 

отбраната 

Постоянен 

21. 

   Предлагане на мерки за 
намаляване на корупционния риск в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, с цел 
осигуряване на по-голяма 
публичност и прозрачност. 

Административните 
звена от МО Постоянен 
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№  МЕРКИ ОТГОВОРНА 
СТРУКТУРА СРОК 

22. 

   Извършване на проверка на 
подадените декларации от 
служителите от административните 
звена на МО по чл. 12 от ЗПУКИ, чл. 
чл. 188, чл. 188а и чл. 285а от 
ЗОВСРБ и чл. 107а, ал. 3 от КТ.  

Инспекторат на МО до 01.12.2015 г. 

 
 
 
   Забележка:  Мярка № 21 в Плана е в изпълнение на дадените препоръки в 
Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по 
механизма за сътрудничество и проверка (22.01.2014 г.). 
 


