ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
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 април 2010 г.
ЧАСТ I
По изпълнение на Графика

І. По т. 14 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
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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.
7. Недопускане извършването на разходи от бюджета на МО без провеждане на процедура
за възлагане на обществена поръчка.
8. Даване на становища за избягване създаването на монопол и нарушаване на свободната
конкуренция от страна на дружества с принципал – министъра на отбраната.
9. Даване на негативни становища по повод организирането на съхранението,
оценяването, разпореждането и управлението на излишни движими вещи чрез
търговско дружество, вместо от ръководителя на ведомството.

ІІ. По т. 20 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:
В ход са назначените проверки на финансовите отчети с участието на независими
одитори в дружествата, в които министърът на отбраната упражнява правата на
държавата в капитала. Проверките на финансовите отчети следва да приключат до юни
2010 г.
4. В изпълнение на МЗ № 72/04.03.2010г. работна група изготви проект на Правила за
прилагане на чл. 188а и чл. 285а от ЗОВСРБ във връзка с приложението на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, които са в процес на
съгласуване и представяне за утвърждаване от министъра на отбраната.
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ЧАСТ II
Информацията за месец април 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 6 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 служба „Военна
полиция”, следствието и прокуратурата са обработени и изпратени 11 бр. преписки.

ЧАСТ III
Извършени проверки от Инспектората на МО
За периода 25 март до 23 април 2010 г. в Инспектората на Министерството на отбраната са
регистрирани 7 сигнала, 3 от които са получени на електронния адрес на министъра на
отбраната.
Един от тези сигнали засяга частноправни отношения, а не дейността на Министерството на
отбраната и работата по него е приключена. Изготвен е проект на отговор от името на
министъра на отбраната до подателя. Другите 2 сигнала ще бъдат изпратени за разглеждане по
компетентност.
Останалите сигнали са, както следва:
анонимен сигнал за злоупотреби в поделение от БА;
анонимен сигнал за лошо управление;
анонимен сигнал за дисциплинарни нарушения в поделение от БА;
анонимен сигнал за нередности в Болница за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация.
По всички сигнали са назначени проверки, които към 23 април 2010 г. не са приключили.
През м. април са приключени проверките по 3 сигнала, постъпили в Инспектората на МО
преди 24 март 2010 г.
Тези сигнали са, както следва:
сигнал, постъпил на сайта на Комисията за превенция и противодействие на
корупцията в Министерския съвет (КППК) във връзка с имоти на еврейската
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общност в България – извършена е проверка по документи, сигналът е частично
основателен;
сигнал за документна измама – извършена е проверка по документи, сигналът е
основателен;
анонимен сигнал за нередности в сектор на ВМА – извършена е проверка по
документи, сигналът е неоснователен.

ЧАСТ IV
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 № 1640/09г.- Пр. Преписка № 420/2009г. – относно отказ за образуване на
досъдебно производство.
2. Преписка № 259/2010г. – относно отказ за образуване на досъдебно производство.
3. Пр. преписка № 644/2010г. – относно договорите сключени от ИА „ СД на МО” – Варна с
фирма „Милениум К-М” – ООД през 2007 – 2009г.
4. Пр. Преписка №888/2010г. – относно договори за охрана, други услуги и доставка,
съвместна дейност сключени от ИА „СД на МО” и бившата ИА „Военни клубове е
информация” на МО за периода 01.01.2007г. – 31.12.2009г.
5. Пр. преписка №888/2010г. – относно договора за строителство и за строителни работи
сключени от „ИА „СД на МО” и от ИА „Военни клубове и информация” на МО за
периода01.01.2007 – 31.12. 2009г.
6. Преписка № В-196/2010г. – относно проверка на длъжностни лица стопанисвали Военен
клуб – гр. Разград за периода 01.01.2000г. до настоящия момент.

В Регионална служба “Военна полиция”
1. ДП № 11 – Рп / 2010г. - относно дейността на служители на Военен клуб – гр. Русе към
ИА „Социални дейности на МО”.
2. ПД № 3252/12.04.2010г. – относно договор за съвместна дейност, сключен с ТД –
Пловдив.
3. ВДП №2 – Х/2010г. – относно провеждане на разследване срещу началник отдел „ПЕСБ”
в дирекция „НАСЦ”.
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4. ДП № 40-VІІІ/2010г. – относно дейността на служители от отдел „Военно телевизионен
канал” при дирекция „Военни средства за масова информация” при бившата ИА „
Военни клубове и информация” на МО.
5. ДП №9-VІІІ/2010г. – относно дейността на служители от отдел „Военно телевизионен
канал” при дирекция „Военни средства за масова информация” при бившата ИА „
Военни клубове и информация” на МО.
6. Пр. № 241-683/2010г. – РС „Военна полиция” - София и № ПД-2420/2010г – РС „Военна
полиция - Пловдив – относно извършени некачествени строително – монтажни работи на
сградата на ВПД – „Пампорово” , съгласно сключен договор между ИА „СД на МО” и
„Строително предприемачески холдинг” ЕООД.
7. ЗМ № 19/2010г. – относно отдадените под наем помещения и обекти, находящи се в
сградата на Военен клуб – гр. Сливен

ЧАСТ V
Извършени проверки от Военна полиция на Министерството на отбраната:
През м. април 2010 г., в служба „Военна полиция” не са постъпвали сигнали за корупция и
корупционни практики в Министерство на отбраната. Не е получавана и конкретна информация
от оперативно-издирвателната дейност на службата по отношение на корупция и корупционни
практики.
Продължава работата по разкриване на корупционни интереси или практики при
назначаването на военна служба и при подбора на кандидати за участие в мисии зад граница.
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