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 юни 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.
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, 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.
4. 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.
5. Недопускане извършването на разходи от бюджета на
Министерството на отбраната без провеждане на процедура за
възлагане на обществена поръчка, респ. договаряне с точно
определен кандидат.
6. Даване на становища за избягване създаването на монопол и
нарушаване на свободната конкуренция от страна на дружества с
принципал – министърът на отбраната.
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. В изпълнение на МЗ № 72/04.03.2010 г. 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. Със заповед № ОХ-220 15.04.2010 г.,
министърът на отбраната е приел тези правила. Същите са влезли в
сила от датата на издаване на заповедта.
ЧАСТ II
Информацията за месец юни 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;
- има подадени 3 бр. декларации по чл. 12, т.2 и във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и 1
бр. по чл. 12, т.3 във връзка с чл. 15 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 4 бр. преписки.
ЧАСТ III
Извършени проверки от Инспектората на МО
За времето от 21 май до 18 юни 2010 г. в Инспектората на
Министерството на отбраната са регистрирани 4 сигнала.
От регистрираните сигнали три са за корупция и конфликт на интереси,
а един сигнал касае взаимоотношения между военнослужещи.
Те са както следва:
сигнал за организационно щатни промени в НВУ „Васил Левски”
и наличие на конфликт на интереси – 2бр. (един, от които
анонимен)
анонимен сигнал за финансови злоупотреби, доставки, търгове за
строителство и имоти, извършени от администрацията на
Министерството на отбраната;
сигнал срещу командира на под.26240 – Сливен за негови
неправомерни действия;

По всички сигнали са назначени проверки като към 18 юни 2010 г. са
предоставени на министъра на отбраната доклади с резултати от
проверките по 3 сигнала:
сигнали относно организационно - щатни промени в НВУ „Васил
Левски” и наличие на конфликт на интереси – 2бр. (един, от които
анонимен) – проверката е извършена на място - сигналите са
неоснователни;
анонимен сигнал за финансови злоупотреби, доставки, търгове за
строителство и имоти извършени от администрацията на
Министерството на отбраната – проверката е извършена по
документи – сигналът е неоснователен;
По четвъртия сигнал проверката към момента не е приключена.
В периода 21.05.2010г. – 18.06.2010г. са приключени проверките по 2
сигнала, постъпили в Инспектората на Министерството на отбраната преди
21 май 2010 г
Тези сигнали са, както следва:
Сигнал за отнемане на възможността военнослужещ да ползва
правото си по ал. 309 от ЗОВС при 6-месечно предизвестие –
извършена е проверка по документи – сигналът е неоснователен;
Сигнал по жилищен въпрос, получен на сайта на КППК в
Министерски съвет - извършена е проверка по документи –
сигналът е основателен.
ЧАСТ IV
Списък на новообразуваните досъдебни производства и извършваните
проверки, относно сключени договори и проведени процедури в
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.
В Софийска военно - окръжна прокуратура:
Пр. преписка № 1106/2010г. – относно договор на ИА „Социални
дейности на МО” за организиране на уикенд и 7-дневни почивки
за военнослужещи и граждански лица от МО и БА.
Пр. преписка № 1059/2010г. – относно договор на ИА „Социални
дейности” за детска градина.
Пр. преписка № 888/2010г. – относно извършен одит на ИА „СД
на МО” и бившата ИА „Военни клубове и информация” МО за
период 01.01.2008г. - 31.12.2009г.
Пр. преписка № 1107/2010г. – относно сключен договор между
ИА „Социални дейности на МО” и туроператорска агенция.
ДП № 420/2009г. – относно отказ за образуване на досъдебно
производство по пр. № 420/2009г. – Пловдив.

Преписка № 785/2010г. – относно досиета на имоти за отдаване
под наем.
Преписка № 1234/2010г. – относно досие за закупено жилище.
Пр. преписка № 1263/2010г. – относно договор за закупено
жилище.
Пр. преписка № 1246/2010г. – относно договор за закупено
жилище.
Пр. преписка № 1640/2009г. – относно обществена поръчка –
ремонт на покрив на Военен клуб, извършен през 2008г.
Пр. преписка № 1107/2010г. – относно договор за закупено
жилище.
Пр. преписка № 1107/2010г. – относно туроператорски договори
сключени от Агенцията.
Пр. преписка № 867/2010г. – относно договор за наем на
Гарнизонен стол.
Пр. преписка № 864/2010г. – относно отдадени под наем
недвижими имоти.
Преписка №1105/2010г. – относно договор за туристическа
услуга.
В Регионална служба “Военна полиция”
ДП № 66-РП/2010г. – относно картотекирането и изплащането на
компенсационни суми за ползване на жилища.
ДП № 20/2010г. – относно договори, сключени в ТД - Варна.
ДП № 12/19.04.2010г. – относно процедура за възлагане на
обществена поръчка за доставка на стоки.
ДП № 40-VІІІ/2010г. – относно дейността на служители от отдел
„Военен телевизионен канал” при дирекция „Военни средства за
масова информация” при бившата ИА „Военни клубове и
информация” МО.
ДП № 44-VІІІ/2010г. – относно дейността на служители от отдел
„Военен телевизионен канал” при дирекция „Военни средства за
масова информация” при бившата ИА „Военни клубове и
информация” МО.
ДП № 45-ІІІ/2010г. – относно строително – монтажните работи в
почивен дом „Пампорово”.
ДП № 4р.п./2010г. – относно образувано досъдебно производство
по чл. 283 от НК и чл. 159 от НПК срещу служител на ИА
„Военни клубове и информация”.

ЗМ № 48/17.06.2010г. – относно сключен договор за организиране
на съботно – неделни почивки за кадрови военнослужещи и
граждански лица от МО.
ЗМ № 47/2010г. – относно нарушения за ползване на леглова
база.
ЗМ № 46/10.06.2010г. – относно провеждане на процедура и
сключване на договор за преустройство и основен ремонт на ВПД
„Витоша”.
ДП № 4р.п./2010г. – относно образувано досъдебно производство
по чл. 283 от НК и чл. 159 от НПК срещу служител на ИА
„Военни клубове и информация”.
ЗМ № 351/2010г. – относно извършено престъпление по чл. 387
ал. 3 от НК за извършена разпоредителна сделка с недвижим
имот.
Във Военно – апелативна прокуратура:
Преписка № 687/2010г. – отменя постановлението за отказ от
образуване на досъдебно производство по пр. № 49/2010г. на
Военно - окръжна прокуратура – Варна.
ЧАСТ V
Извършени проверки от Военна полиция на Министерството на
отбраната:
През юни 2010 г., в служба „Военна полиция” не са постъпвали
сигнали за корупция и корупционни практики. Няма разкрити случаи,
свързани с цитираните деяния.
Оперативно-издирвателната дейност (ОИД) на службата е насочена
към разкриване на признаци за подготвяни или скрито прилагани
корупционни действия по придобиване на стоки и получаване на услуги по
възмезден начин, освобождаване от имущество и предоставянето му на
трети лица, и при назначаването на военна служба и подбора на кандидати
за участие в мисии зад граница.
Продължава работата по синхронизиране на действията на
ръководствата на МО и ЩО, командирите и началниците от всички
управленски нива, служба „Военна полиция”, Инспекторат и дирекция
„Вътрешен одит” за противодействие на корупционните практики.

