
 

ОТЧЕТ 

на Министерството на отбраната  

за изпълнението на Графика за неотложните мерки и действия на правителството и 

органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта 

на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за  

 ноември 2009 г. 

 

Във връзка с изпълнението на Графика за неотложните мерки за борбата с 

корупцията министърът на отбраната възложи да бъдат променени вътрешните правила 

относно условията и реда за възлагане на обществени поръчки по чл.13, ал.1, т.5 от 

Закона за обществените поръчки и контрола по изпълнението на сключените договори. 

Целта е да се даде възможност на всички желаещи фирми да се включат в търговете и да 

се осигури максимална прозрачност при провеждането им. Специалните обществени 

поръчки и обществените поръчки по чл.13, ал.1, т.5 от ЗОП са предмет на критика и 

общественото мнение, не без основание, ги сочи като пример за корупционна практика, 

която се е превърнала в правило за предишното ръководство на Министерството на 

отбраната.  

 

 

ЧАСТ I  

По изпълнение на точките от Графика 

 

1.По т. 18 от графика: 

 подготвените изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, след общественото им обсъждане, съгласно изискването 

на чл. 31, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

неговата администрация, са представени на външноведомствено съгласуване. 

Постъпилите съгласувателни становища са обобщени и проекта на закона е 

постъпил за разглеждане от Министерския съвет на 25 ноември 2009 г. По- 

важните разпоредби на проекта в сферата на превенция и борба с корупцията 

в Министерството на отбраната предвиждат: 

o промяна на реда при установяване на несъвместимост за изпълнение на 

военна служба. Предвижда се възможността при наличие на  

несъвместимост, поради установяване на непосредствена йерархическа 

връзка на ръководство и контрол с друг военнослужещ, на 

военнослужещия да се предлага друга длъжност, съответстваща на 

притежаваното военно звание и квалификация. При отказ от негова 

страна да заеме предложената му длъжност или при невъзможност да 

му се предложи такава в едномесечен срок от установяване на 

несъвместимостта, договорът за военна служба се прекратява; 

o допълнително се въвежда забрана военнослужещият да участва в 

търговски дружества, в които министърът на отбраната осъществява 

правата на държавата, поради факта, че това са дейности нетипични за 

военната професия; 

o военнослужещите и цивилните служители са длъжни да декларират по 

реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на 



структурата или военното формирование, в което изпълняват военната 

служба или служебните си задължения; 

o военнослужещите и цивилните служители са длъжни да не участват 

при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или 

свързани с тях лица са заинтересовани от съответното решение; 

o в случаите на установен конфликт на интереси тези лица се 

отстраняват от изпълнение на служебни задължения, свързани с 

възникналия конфликт на интереси; 

o военнослужещите и цивилните служители не могат да приемат или 

улесняват приемането, нито за себе си, нито за свързани с тях лица, на 

подаръци, дарения, пътувания, настаняване в хотел, оказване на 

гостоприемство, отстъпки от дължими плащания, преференциални 

заеми или други облаги или услуги, които водят до оказване на 

влияние върху изпълнението на служебните им задължения в полза на 

предлагащия облагата или услугата;  

o военнослужещите и цивилните служители не могат да ползват 

служебното си положение с цел придобиване на облаги за себе си или 

за свързани с тях лица, дори и когато получаването на облагите няма да 

окаже влияние върху изпълнението на служебните им задължения;   

o военнослужещите и цивилните служители нямат право да дават или да 

предлагат  подаръци или извършване на други услуги, които биха 

довели до  оказване на влияние върху изпълнението на служебните 

задължения на приемащия; 

o приемането или предлагането на подаръци или облаги въз основа на 

служебно положение ще се счита за корупционна практика.          

 

 По отношение на процедурите по изграждане на инфраструктурни проекти и 

възлагането на обществени поръчки са предвидени изменения в насока за: 

o създаване на законови мерки за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси при възлагане на процедури за изграждане на 

инфраструктурни обекти, насочени към изясняване произхода и 

собственика на капитала на кандидатите, когато такива са юридически 

лица; 

o предвижда се декларирането на липса на материален или частен 

интерес както и липса на свързаност с кандидатите по смисъла на 

Търговския закон от членовете на комисии, жури или консултанти при 

участието им в комисии по процедури, възлагани по реда на Закона за 

обществените поръчки; 

o членовете на комисиите или журито са длъжни да декларират горните 

обстоятелства пред възложителя на всеки етап от процедурата, като 

неизпълнението на това задължение е основание за търсене на 

дисциплинарна отговорност; 

 

 По отношение предотвратяването на корупционни практики при 

разпореждане със средства от търговски дружества и Европейските фондове 

са предвидени забрани, както следва: 



o забрана за сключване на договори за управление или контрол в 

търговски дружества, в които военнослужещия или цивилния служител 

е изпълнявал дейности по управление, разпореждане или контрол във 

връзка с изпълнение на служебните си задължения. Забраната е за една 

година от освобождаването от военна служба, прекратяване на 

служебното или трудовото правоотношение; 

o забрана за военнослужещ или цивилен служител, който в последната 

година от изпълнението на правомощията или задълженията си по 

служба е участвал в провеждането на процедури за обществени 

поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 

фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава да участва или да 

представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 

структурите, в които е служил за период от една година от 

освобождаването му от военна служба или от прекратяване на 

служебното му правоотношение. 

 

3. По т. 40 от графика: 

 На интернет страницата на МО са публикувани отчетите за изпълнението на 

Графика за неотложните мерки и действия на правителството и органите на 

съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на 

съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за 

месеците септември и октомври. 

 

ЧАСТ II 

 

Извършени проверки от Инспектората на МО  

 

За периода 02 – 25 ноември 2009 г. в Инспектората на МО са регистрирани 9 

сигнала, 4 от които са постъпили на сайта на Комисията  за превенция и 

противодействие на корупцията към Министерския съвет. Същите се отнасят, както 

следва: 

 

- за възстановяване на преподавател на работа във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” или ВА 

„Г. С. Раковски”; 

- за незаконосъобразни действия на директора на Регионална служба „Военна 

полиция” – София във връзка с налагане на дисциплинарно наказание; 

- за прекратяване на договор за военна служба; 

- три сигнала за неизплатени в срок еднократни парични обезщетения при 

освобождаване от военна служба съгласно чл. 227 от ЗОВСРБ; 

- анонимен сигнал за неправомерно назначаване на длъжност в ИА „Социални 

дейности на МО”; 

- за лошо управление от командира на поделение 36150 – Стара Загора; 

- анонимен сигнал за неправомерно раздадени служебни жилища в гр. Сливен. 

По всички сигнали са назначени проверки, които към 25 ноември 2009 г.  не са 

приключили.  

 

В периода е приключена работата по 3 сигнала, постъпили преди 01 ноември 2009 

г., но те не съдържат твърдения за корупция и за конфликт на интереси.   

 



До министъра на отбраната са подадени рапорт от ст. с-т Мартин Венциславов 

Петров и жалба от с-на Валентин Радославов Божилов, и двамата от Регионална служба 

„Военна полиция” – София, в които се съдържа информация за предполагаема 

злоупотреба със служебно положение с цел лично облагодетелстване от страна на 

директора на Регионалната служба. Изискано е становище от директора на РС „Военна 

полиция” – София и се подготвя извършването на проверка. 

 

ЧАСТ III 

Списък на образуваните досъдебни производства и извършваните проверки 

относно сключени договори и проведени процедури в Изпълнителна агенция 

„Социални дейности на Министерството на отбраната”: 

  

В Софийската военно-окръжна прокуратура: 

 

Пр.преписка № 2796/ 2009 г. – относно договори за съвместна дейност на агенцията. 

 

 

В Пловдивската военно-окръжна прокуратура: 

 

Пр. преписка №  638/ 2009 година – относно наемане на помещения във Военен клуб 

Пазарджик. 

 

В Сливенската военно-окръжна прокуратура: 

 

Пр. преписка № 88-СЛ-VІІІ-1/ 2009 година – относно наемане на бивш гарнизонен стол в 

гр. Бургас. 

 

Във Варненската военно-окръжна прокуратура: 

 

Дознание № 112-Ри/ 01.10.2009 година – относно реконструкция и модернизация на 

хотелите „Маяк” и „Фрегата” в КК „Св.Св.Константин и Елена”. 

 

В Служба „Военна полиция”: 

 

1. Преписка № 241-3560/ 27.10.2009 година – относно картотекиране на 

военнослужещ; 

2. Досъдебно произв. № 131 – VІІІ / 2009 година – относно картотекиране на 

военнослужещ; 

3. Преписка № ЗМ-60 / 2009 година – относно проектиране и строителство на 

универсални спортни центрове за обща физическа подготовка във войскови 

гарнизони в страната. 

 

 

 

 

 


