
1 

 

ОТЧЕТ 

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 месец февруари 2010 г. 

  

ЧАСТ I   

По изпълнение на Графика 

 

І. По т. 11 от графика /постоянни мерки/: 

 

1. Правно осигуряване на обществените поръчки чрез експертиза извън 

дирекциите, ангажирани с организацията на възлагане на обществени 

поръчки. По този начин се осигурява допълнителен и независим контрол от 

лица, които не са в йерархическа зависимост от директора на съответната 

дирекция, а работят в правна дирекция, подчинена на министъра на отбраната. 

Това позволява да се идентифицират проблеми, чието решаване е от 

компетентността на възложителя на обществени поръчки и неговото 

ангажиране в дискусия, вместо същите да остават в рамките на една дирекция 

и да не се поставят пред възложителя. 

 

2. Ограничаване на приложното поле на изключението по чл. 13, ал.1, т. 1 и 5 от 

ЗОП чрез даване на становища, в които се застъпва идеята за възможността на 

възложителя да използва тези изключения, но не и задължението да го прави.  

 

3. Даване на негативни становища по проекти на споразумения за удължаване 

сроковете на сключени договори при липса на обективни причини за това. С 

тези споразумения се избягва провеждането на нова процедура по възлагане 

на обществена поръчка, с което възложителят се лишава от възможността да 

договори други, конкурентни цени при изменената икономическа ситуация.  

 

4. Даване на негативни становища по проекти на споразумения, с които се 

предвижда разширяване на обема на дейностите в предмета на сключен 

договор или увеличаване на договорените по него количества за доставка. С 

тези споразумения също се избягва провеждането на нова процедура по 

възлагане на обществена поръчка, но освен това много често се цели 

увеличаване на договорената цена. 

 

5.  Ограничаване на случаите на редуциране на гаранциите за добро изпълнение 

или за авансово плащане по сключени договори. Целта на гаранцията за 

изпълнение е да обезщети възложителя за евентуално настъпили вреди от 

неизпълнението. В случай, че стойността на тези вреди надвишава размера на 

гаранцията след редукцията й, то горницата ще трябва да се претендира само 

по съдебен ред. Това създава допълнителни задължения за МО по заплащане 

на разноски по делото. Поради това подобно редуциране се допуска след 

задълбочен анализ и обосновка. 

 

6.  Даване на негативни становища по искания за освобождаване на гаранции за 

изпълнение при забавено, некачествено или неточно изпълнение на сключени 

договори.  
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7.  Недопускане извършването на разходи от бюджета на МО без провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка, респ. договаряне с точно 

определен кандидат. 

 

 

ІІ. По т. 18 от графика: 

1.  Издадена е Заповед на министъра на отбраната, № ОХ-881/07.12.2009 г. за 

одобряване на Вътрешни правила за извършване на проверки по Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Изпълнението на 

заповедта е възложено на Инспектората на ведомството. 

 

2.  Назначената постоянно действаща комисия по реда на Вътрешните правила за 

извършване на проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт 

на интереси, извършва необходимите проверки по сигнал или при възлагане от 

министъра на отбраната и ги приключва с доклад до него, въз основа на който се 

взема решение за установяване на конфликт на интереси. 

 

3.  По отношение управлението на търговските дружества, в които министърът на 

отбраната упражнява правата на собственост на държавата в капитала: 

 При възлагане на избора на одитори за проверка и заверка на Годишните 

финансови отчети на осемте дружества, в които министъра на отбраната 

упражнява правата на държавата в капитала, бе решено да участват и независими 

експерти. Това бе извършено с цел установяване на прозрачност при процедурите 

по избор на одитори, както и за пресичане на възможности за създаване на 

корупционни практики в осемте дружества.  Проверките на финансовите отчети 

следва да приключат до март-юни 2010 г. 

 

4.  Изготвеният от Министерството на отбраната Закон за изменение и допълнение 

на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България бе приет от  

Народното събрание и обнародван в ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2010 г. 

Разпоредбите, отнасящи се до борбата с корупцията в Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия са приети, във вида, в който са предложени за изменение от 

министерството.  

 

 

ЧАСТ II 

 

Информацията за месец февруари 2010 г. от компетентността на дирекция 

„Управление на човешките ресурси”. 

 

- няма освободени служители от административните звена на Министерството на 

отбраната, вследствие установяване на несъответствие със Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

- подадени са 8 бр. декларации по чл. 12, т.2 и във връзка с чл. 14 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

- във връзка с установяване на идентификационни данни на служители, 

длъжностни характеристики и извадки от длъжности разписания за органи на 
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служба „Военна полиция”, следствието и прокуратурата са обработени и 

изпратени 8 бр. преписки.  

 

ЧАСТ III 

Извършени проверки от Инспектората на МО  

 

За периода 01 до 23 февруари 2010 г. в Инспектората на Министерството на 

отбраната са регистрирани 11 сигнала, 6 от които са  постъпили на сайта на Комисията 

за превенция и противодействие на корупцията в Министерския съвет (КППК). Същите 

се отнасят, както следва: 

 сигнал за разграбване на поделение; 

 сигнал за нефинализирана по вина на Министерство на отбраната процедура по 

покупко-продажба на жилище от ведомствения жилищен фонд; 

 анонимен сигнал за търговия с влияние; 

 сигнал за нарушения при функционирането на ВСК в поделение от БА; 

 2 анонимни сигнала за доставка на оборудване на завишени цени (вторият сигнал 

е допълнение към първия); 

 анонимен сигнал за злоупотреба със служебно положение; 

 сигнал за неизпълнение на утвърдени от министъра на отбраната предложения в 

доклад от проверка на Инспектората на МО по жалба; 

 сигнал за изсичане на орехови дървета; 

 сигнал срещу юрисконсулт на поделение от БА, относно искане за присъждане на 

адвокатско възнаграждение от съда; 

 сигнал за законови нарушения на длъжностни лица. 

 

По всички сигнали са назначени проверки, които към 23 февруари 2010 г.  не са 

приключили.  

През м.февруари е приключена работата по 1 сигнал, постъпил през м. декември 

2009г. и по 5 сигнала, постъпили през м.януари 2010г. 

Сигналите са, както следва: 

 сигнал за прекратен договор за наем на част от недвижим имот, ПДС в освободен 

войскови район – извършена е проверка по документи и на място, сигналът е 

неоснователен; 

 анонимен сигнал срещу фирма, осигуряваща храненето поделение от БА – 

извършена е проверка на място, сигналът е неоснователен; 

 2 сигнала за неизплатени командировъчни пари, пътни пари и компенсационни 

суми за свободен наем в поделения от БА – изпратени са за решаване по 

компетентност; 

 сигнал за неизплащане на командировъчни пари и билети за отпуск – извършена е 

проверка по документи, сигналът е неоснователен; 

 несъгласие с отговор на предишен сигнал, изпратен от Инспектората на МО за 

решаване по компетентност – извършена е проверка по документи, сигналът е 

неоснователен; 

През месец февруари 2010г. в Инспектората на МО не са постъпвали сигнали за 

конфликт на интереси. 

 

 

ЧАСТ IV  

 



4 

 

Списък на новообразуваните досъдебни производства и извършваните проверки 

относно сключени договори и проведени процедури в Изпълнителна агенция 

„Социални дейности на Министерство на отбраната”: 

 

В Софийска военно-окръжна прокуратура: 

 

1. Пр. Преписка №  259/2010г. - относно дейността на служител в дирекция 

„Национален армейски спортен център” на ИА „Социални дейности на МО”.  

 

2. Преписка № В-38/2010г. - относно нарушение във връзка със сключен договор за 

съвместна дейност с ИА „Социални дейности на МО”. 

 

В Регионална служба “Военна полиция” 

 

1. ДП  № 66-РП/2010г - относно нарушения  във възлагане на обществена поръчка 

за ремонт на сградата на Военен клуб – Момчилград. 

 

2. ЗМ №25/2010г. - относно договорните отношения между ИА „Социални дейности 

на МО” и магазин „Метро Кеш&Кери” през периода 2008-2009г.  

 

ЧАСТ V 

 

Извършени проверки от Военна полиция на Министерството на отбраната: 

През м. февруари 2010 г., в служба „Военна полиция” не са постъпвали сигнали 

за корупция и корупционни практики. Няма разкрити случаи, свързани с цитираните 

деяния. Оперативно-издирвателната и разследващата дейност на службата е насочена 

към разкриване на дейности, свидетелстващи за корупционни интереси или практики. 

Конкретна информация, свидетелстваща за корупционни практики и прояви в 

Министерството на отбраната, не е получавана. 

 

 

ЧАСТ VI 

 

Извършени проверки от дирекция ”Вътрешен одит” 

С тригодишен договор за наем от 25.05.1995 година, Министерство на отбраната 

предоставя на наемател помещение, находящо се в град София. Срокът на договора е 

изтекъл на 25.05.1998 година и оттогава  до момента на приключване на одита 

помещението се държи от дружество-наемател при отпаднало правно основание. 

Дружеството отказва доброволно да освободи имота, собственост на Министерство на 

отбраната. 

С Постановление от 23.10.2009 година на Министъра на отбраната, на назначена 

от него комисия е наредено да приеме недвижимия имот, като в случай, че имотът не 

бъде освободен доброволно до 30.10.2009 г., то на 04.11.2009 г. комисията да изземе 

имота по административен ред. Постановено е, ако имотът не бъде предаден доброволно 

до 30.10.2009 г.  да бъде наложена имуществена санкция на наемателя в размер на 300 

лева седмично. Изпълнението на постановлението е възложено на Главния директор на 

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”. Постановлението подлежи на 

обжалване пред Административен съд, но жалбата не спира изпълнението му. Остава 

неизяснен въпросът защо не е изпълнено  това постановление. 

 


