ЗАПОВЕД
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
31.05.2018 г.

№ ОХ - 461

гр. София

Съдържание: Относно определяне на задължените лица и обявяване на Указания
относно вида и реда за подаване на декларациите за имущество и интереси по чл. 35,
ал. 1, т. 2 и т. 4 в изпълнение на § 2, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията
и отнемане на незаконно придобитото имущество

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, § 2, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНГ1И) и в съответствие е Указания № ЦУ01/6105 от 28.05.2018 г. на
председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Военнослужещите в администрацията на Министерството на отбраната, в
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия,
назначени при условията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, както и цивилните служители, назначени по служебно правоотношение по
Закона за държавния служител или по трудово правоотношение по Кодекса на труда,
без тези, заемащи технически длъжности, съгласно чл. 10 от Наредбата за прилагане
на Класификатора на длъжностите в администрацията, подават декларации за
имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ пред органа по избора
или назначаването или пред оправомощените от министъра на отбраната длъжностни
лица по чл. 146, т. 2 и т. 3 от ЗОВСРБ, в сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 1 . и т . 2 от
ЗПКОНПИ.
2. Обявявам утвърдените от мен Указания относно вида и реда за подаване
на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 в изпълнение
на § 2, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество.
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Заповедта да се сведе до знанието на военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Изпълнението на заповедта възлагам на ръководителите на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната и на командирите и началниците от
всички степени, а контрола по изпълнението - на постоянния секретар на отбраната
и на началника на отбраната.
Заповедта да се пyбликува във вътрешноведомствения сайт и на интернет
страницата на Минитерството на отбраната.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
/П/

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

Приложение към M3 № ОХ-461/31.05.2018 Г.

УКАЗАНИЯ
ИА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Вида и реда за подаване на декларациите за имущество и интереси по
чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 в изпълнение на § 2, ал. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
1. Военнослужещите в администрацията на Министерството на
отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в
Българската армия, назначени при условията на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), както и цивилните
служители, назначени по служебно правоотношение по Закона за държавния
служител или по трудово правоотношение но Кодекса на труда, до ниво
заемащи технически длъжности (чл. 10 от Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията), подават декларации по чл.
35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ.
2. Цивилните служители подават декларация пред органа по избора или
назначаването, а военнослужещите - пред министъра на отбраната, съответно
пред оправомощените от него длъжностни лица по чл. 146, т. 2 и т. 3 от ЗОВСРБ.
3. Лицата, подавали декларации по чл. 29 от Закона за държавния
служител и чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда, подават ежегодна декларация за
имущество и интереси за предходната календарна година.
4. Всички останали задължени лица, както и военнослужещи и цивилни
служители, които постъпват на служба в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската
армия след влизането в сила на ЗПКОНПИ, подават встъпителна декларация за
имущество и интереси.
встъпите

5. Срокът за подаване на декларациите (встъпителни и ежегодни) е до
08.06.2018 г., а за новопостъпилите лица - в едномесечен срок от заемането на
длъжността.
6.

В едномесечен срок от подаването на декларация, военнослужещите

и цивилните служители могат да направят промяна, когато това се налага за
отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства. В този
случай те подават нова декларация, а не декларация за промяна в декларирани
обстоятелства.
7. Декларацията за имущество и интереси е по образец, утвърден от
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество. Образецът е наличен на интернет страницата на
Комисията, както и на вътрешноведомствения сайт на Министерството на
отбраната.
8. Декларацията за имущество и интереси се подава задължително на
хартиен и електронен носител (CD).
9. Декларацията за имущество и интереси е в табличен вид и се попълва
в електронен вид на Excel. В декларацията се съдържат конкретни указания за
попълването й.
10. Декларацията и техническият носител (CD) се регистрират в
регистратурата/деловодството и се съхраняват от звеното по човешките ресурси
(личния състав) на съответния орган по избор или назначаване на
военнослужещия или цивилния служител (МО, структура на пряко подчинение
на министъра на отбраната или формирование на Българската армия), който
създава организация за водене на регистър и за съхранение на декларациите,
като определя с изрична заповед конкретно длъжностно лице/длъжностни лица,
което/които да ги съхранява/т, като това задължение се вписва в длъжностната
характеристика.
11. Право на достъп до декларациите може да има само длъжностното
лице/лица, отдадено/и в заповед за извършване на проверка на декларациите по
реда на § 2, ал. 5 от ЗПКОНПИ.
12. Всички процедури по приемане, регистриране и съхранение на
декларациите да се извършват в съответствие със Закона за защита на личните
данни.

