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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна 9000,  ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 

 
 

 

З А П О В Е Д 
 

НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  
 

06.02.2023 г. 

 

№ РД–01–48 
 

гр. Варна  

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно определяне на реда за приемане, регистриране и 

разглеждане на сигнали за корупция, несъвместимост или 

конфликт на интереси и за защита на лицата, подали 

сигнали, в Командването на Военноморските сили. 
 

 На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на 

Република България (ЗОВС на РБ), във връзка с чл. 38, ал. 2, чл. 38, ал. 3, т. 2 и 

§ 3, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Вътрешните 

правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 

(ВПИНОРИПДУКИ), приета с ПМС № 209 от 2018 г., обявени със заповед № 

ОХ – 937/21.11.2018 г. на министъра на отбраната и изменени със заповед № 

ОХ – 756/16.08.2019 г. на министъра на отбраната, с цел осигуряване на 

приемането, регистрирането и разглеждането на всеки сигнал за корупция, 

несъвместимост или за конфликт на интереси, подаден в Командването на 

Военноморските сили, в съответствие с изискванията на Глава шеста от 

ВПИНОРИПДУКИ, както и за защита на подателите на такива сигнали, 
 

З А П О В Я Д В А М: 
 

1. Право да подаде сигнал до Командването на Военноморските сили има 

всеки, който разполага с данни за корупция, несъвместимост или конфликт на 

интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и отнемане 

на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) относно военнослужещ или 

цивилен служител от Военноморските сили. 

2. Сигналът по т. 1 следва да съдържа следните реквизити: 

2.1. органа, до който се подава; 

2.2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на 

чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако 

има такива; 

2.3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, както и 

заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея; 

2.4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т.ч. място и период на 

извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при 

които е било извършено; 
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2.5. позоваване на документи или други източници, които съдържат 

информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т.ч. посочване на данни за 

лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят 

допълнителна информация; 

2.6. дата на подаване на сигнала; 

2.7. подпис на подателя. 

3. Образец на „Сигнал за корупция или конфликт на интереси“, утвърден 

от председателя на Комисията за противодействие  на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество, е достъпен на интернет страницата на 

комисията. Не може да бъде отказано приемане и разглеждане на сигнал, който 

не е оформен съгласно този образец, ако съдържа всички реквизити по т. 2. 

4. Когато сигналът не съдържа някой от посочените в т. 2 реквизити, 

подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от 

съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът 

ще бъде оставен без разглеждане. В този случай срокът за произнасяне по 

сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността. 

5. Анонимни сигнали не се разглеждат. Сигналът е анонимен, когато: 

5.1. не е подписан; 

5.2. лицето, посочено като подател, не съществува и това е установено 

след опит за връзка на посочените в сигнала адрес и телефон. 

6. Сигнали за корупция, несъвместимост или конфликт на интереси за 

военнослужещи и цивилни служители от Военноморските сили, се подават в 

Командването на Военноморските сили, респ. до командира на 

Военноморските сили, по следните начини: 

6.1. лично или чрез писмено упълномощено лице в Регистратурата за 

некласифицирана информация в Командването на Военноморските сили – на 

хартиен носител или устно, със съставяне на протокол; 

6.2. на хартиен носител чрез куриер/лицензиран пощенски оператор; 

6.3. на електронен адрес на Командването на Военноморските сили, 

посочен на страницата на Военноморските сили в интернет; 

6.4. на приемен ден на командира на Военноморските сили – със 

съставяне на протокол; 

6.5. на телефон, обявен за приемане на сигнали на страницата на 

Военноморските сили в интернет, с последващо съставяне на протокол. 

7. Сигналът се класифицира като такъв, съдържащ твърдения за корупция 

или конфликт на интереси, от неговия подател или от длъжностното лице, 

което го е приело, когато в него са използвани думи или изрази като: 

„корупция“, „несъвместимост“, конфликт на интереси“, „подкуп“, „парична 

облага“, „даване/получаване на пари и/или друга облага“, „частен интерес“ и 

др. подобни. 

8. Всички сигнали, подадени в Командването на Военноморските сили, 

които са класифицирани като съдържащи твърдения за корупция, 

несъвместимост или конфликт на интереси, се регистрират в специално 

създаден в Регистратурата за некласифицирана информация в Командването на 

Военноморските сили за това „Регистър на сигналите, съдържащи твърдения за 

корупция, несъвместимост или конфликт на интереси“ (Приложение № 1). 
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Подателят на сигнала получава регистрационния номер, под който е заведен 

подадения от него сигнал. 

9. Регистрираните сигнали се докладват незабавно на командира на 

Военноморските сили, а при негово отсъствие – на заместник-командира на 

Военноморските сили, за предприемане на последващи действия. 

10. Въвеждането на данните в Регистъра по т. 8 може да се извършва от: 

10.1. главен експерт от Канцеларията на командира на Военноморските 

сили, в чиито основни функционални задължения са включени дейности по 

превенция на корупцията, описани в длъжностната му характеристика;  

10.2. председателя, членовете и резервните членове (в  случаите когато 

са включени в основния състав) на комисията за извършване на проверки по чл. 

19, т. 2 от  „Вътрешните правила за изпълнение на наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на 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.“ в Командването на 

Военноморските сили; 

10.3. завеждащия регистратурата за некласифицирана информация в 

Командването на Военноморските сили, а в негово отсъствие – служителя, 

определен да го замества. 

11. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с 

приемане, регистриране, движение, разпределяне, разглеждане, препращане и 

произнасяне по сигнали, както и по отношение на всички свързани с тях 

документи, длъжностните лица по т. 10 спазват принципите и правилата за 

поведение, регламентирани в ЗПКОНПИ и тези правила. 

12. При регистрирането, обработването и движението на сигналите, 

подадени в Командването на Военноморските сили, не се допуска тяхното 

сканиране, копиране, снимане или размножаване. 

13. Всички сигнали, съдържащи твърдения за корупция, несъвместимост 

или конфликт на интереси, подадени в Командването на ВМС, се препращат по 

компетентност до Инспектората на Министерството на отбраната за внасяне за 

резолюция от министър на отбраната и предприемане на съответните действия.  

14. Длъжностните лица по т. 10 отразяват препращането на сигнала в 

съответните графи на Регистъра по т. 8. 

15. Лице, което е подало сигнал в съответствие с т. 2 и по реда на т. 6, не 

може да бъде преследвано и/или върху него да се упражнява какъвто и да е 

натиск от съответните ръководители/командири/началници във 

Военноморските сили. 

16. Задължения за предприемане на конкретни действия по защита на 

лицата, подали сигнал по реда на т. 6, имат всички лица, чиито служебни 

задължения пряко или косвено им позволяват достъп до информация, касаеща 

данни за подателя на сигнала, както и до изложените в него обстоятелства. 

17. Действията по защита на лицата, подали сигнал по реда на тези 

правила, се предприемат от момента на получаване на сигнала и включват: 

17.1. строг контрол при постъпването, регистрирането, движението, 

разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по тези 

сигнали, насочен към: 

- неразкриване самоличността на подателя на сигнала; 
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- неразгласяване на лични данни за него или касаещи трети лица; 

- неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала; 

- опазване на всички писмени документи, представени/изготвени при или 

по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и 

неразгласяване на съдържащата се в тях информация; 

- ограничаване на всякакъв достъп на лицето, срещу когото е подаден 

сигнал, до информацията и документите, свързани със сигнала; 

17.2. стриктно спазване на регламентираните специален ред и условия за 

регистриране на сигналите, съдържащи твърдения за корупция, несъвместимост 

и конфликт на интереси – наличие на достатъчно канали за тяхното подаване и 

нарочен регистър за тяхното регистриране; 

17.3. осъществяване на контрол от страна на преките ръководители, 

съответно преките командири/началници, за стриктно спазване на служебните 

задължения, свързани с приемане, регистриране, движение, разпределяне, 

разглеждане, препращане и произнасяне по сигнали, както и по отношение на 

всички свързани с тях документи, от лицата  по т. 10. 
 

Заповедта ми да се доведе до знанието на личния състав от 

Военноморските сили в касаещия обем.  

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-

командира на Военноморските сили. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Образец на „Регистър на сигналите, съдържащи 

твърдения за корупция, несъвместимост или конфликт на интереси“. 

 

 

    КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

 

КОНТРААДМИРАЛ  КИРИЛ МИХАЙЛОВ 


