ЗАПОВЕД
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
16.08.2019 г.

№ ОХ-756

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно изменение на МЗ № ОХ-937/21.11.2018 г. и
Вътрешните правила за изпълнение на Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на
декларациите и за установяване конфликт на интереси,
приета с ПМС № 209 от 2018 г.

На основание чл. 31, ал. 1, във връзка с чл. 188а и чл. 285а от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ред. ДВ бр. 42 от 2019
г.) и чл. 10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларациите и за установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209
от 2018 г.,
ЗАПОВЯДВАМ:
I. В МЗ № ОХ-937/21.11.2018 г. относно обявяване на Вътрешни
правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, приета с
ПМС № 209 от 2018 г., т. 2 се отменя.
II. Във Вътрешните правила за изпълнение на Наредбата

за

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 2018 г.,
приложение към т. 1 от МЗ № ОХ-937/21.11.2018 г., се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В чл. 1 думите „Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и юридическите лица по чл. 60д от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)“ се
заменят със „структурите и военните формирования по чл. 188а и чл. 285а от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)“.
2. В чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„(1) Вътрешните правила се прилагат за:
1. военнослужещите от Министерството на отбраната, служба „Военна
полиция“, служба „Военна информация“ и от структурите на пряко
подчинение

на

министъра

на

отбраната,

създадени

по

Закона

за

администрацията;
2. военнослужещите от командванията (ръководствата, управленията),
административните звена и щабовете на военните формирования от
въоръжените сили, с изключение на заемащите войнишки (матроски)
длъжности;
3. резервистите от доброволния резерв, явили се за изпълнение на
активна служба по реда на глава трета, раздел IV от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) на длъжности по т. 1 и т.
2, с изключение на заемащите войнишки (матроски) длъжности;
4. цивилните служители от Министерството на отбраната, служба
„Военна полиция“, служба „Военна информация“ и от структурите на пряко
подчинение

на

министъра

на

отбраната,

създадени

по

Закона

за

администрацията;
5.

цивилните

управленията),

служители

административните

от

командванията

звена

и

щабовете

(ръководствата,
на

военните

формирования от въоръжените сили, с изключение на заемащите технически
длъжности.“.
3. В чл. 4, ал. 1, т. 3 се изменя така:
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„3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията
по т. 1 при условията и по реда на чл. 188 от ЗОВСРБ, чл. 7 от ЗДСл или чл.
107а от КТ или при преназначаване на друга длъжност, в случай че за новата
длъжност са предвидени различни несъвместимости;“.
4. Създава се нов член 4а със следното съдържание:
„Чл. 4а. При подаване на ежегодна декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2
деклараторът попълва само Част І: „Имущество“ от декларацията.“.
5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Декларациите за имущество и интереси по чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 4,
както и по чл. 4, ал. 3, се подават на хартиен и електронен носител, като
задължително съдържат контролно число.“.
6. В чл. 13 се правят следните изменения:
6.1. т. 2 се изменя така:
„2. определени военнослужещи и цивилни служители от дирекция
„Административно и информационно обслужване“ – МО – за приемане,
регистрация и съхранение на декларациите, както и администраторите,
водещи публичния регистър по Глава четвърта;“.
6.2. т. 4 се изменя така:
„4. инспекторите от Инспектората на МО – до всички декларации при
извършване на проверки на декларациите, в срок и обем съгласно заповедта на
министъра на отбраната за конкретната проверка.“.
7. В чл. 16 се създава ал. 5:
„(5) Освен в случаите по ал. 4, заличаване на декларации от публичния
регистър по ал. 1, т. 4 се извършва от администратора по чл. 9, т. 2, буква „а“ и
в случаи на:
1. дублирана декларация;
2. тестова декларация.“.
8. В чл. 17 се правят следните изменения:
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8.1. В ал. 2, буква „б“ думите „първите страници на декларациите“ се
заменят с „регистрирани копия на декларациите“.
8.2. В ал. 3 думата „SHA1“ се заменя с „SHA256“.
III. Предвид ограничаването на броя на задължените лица по смисъла на
§ 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ),
във връзка с чл. 188а и чл. 285а от ЗОВСРБ, ръководителите на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната и командващият/командирите
на юридическите лица по чл. 60д от ЗОВСРБ да оптимизират по своя преценка
броя и състава на комисиите за извършване на проверки на декларациите
съгласно чл. 19, т. 2 от Вътрешните правила, обявени с МЗ № ОХ937/21.11.2018 г.
IV. Отменям МЗ № ОХ-461/31.05.2018 г. 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 ЗПКОНПИ, доп. с МЗ № ОХ-573/06.07.2018 г.
V. Настоящата заповед влиза в сила от 15.05.2019 г.
Изпълнението
административните

на

заповедта

звена

в

възлагам

на

Министерството

ръководителите/командирите/началниците

на

ръководителите
на

структурите

на

отбраната,
и

военните

формирования по чл. 188а и чл. 285а от ЗОВСРБ и на командирите и
началниците от всички степени, които приемат, обработват и съхраняват
декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, а контрола по изпълнението – на
постоянния секретар на отбраната и на началника на отбраната.
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Заповедта да се публикува във вътрешноведомствения сайт и на
интернет страницата на Министерството на отбраната, както и в КИС „Щит“.
Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на
интереси, приета с ПМС № 209 от 2018 г., с нанесените изменения и
допълнения, да се изпратят до всички структури, получаващи министерски
актове и да се сведат до знанието на военнослужещите и цивилните служители
от структурите и военните формирования по чл. 188а и чл. 285а от ЗОВСРБ.
ПРИЛОЖЕНИЕ – Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 2018 г., обявени
с МЗ № ОХ-937/21.11.2018 г., изм. и доп. с МЗ № ОХ-756/16.08.2019 г.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

