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 юли 2010 г.
ЧАСТ I
По изпълнение на Графика
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 МО 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 – министъра на
отбраната.
В изпълнение изискванията на чл. 326 и чл. 327 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България се подготвиха образци на декларации
от кандидатите по процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на
Закона за обществените поръчки и тръжни процедури по реда на Закона за
държавната собственост. С декларациите се цели установяването на прозрачност
относно произхода и собствеността върху капитала на дружествата, участници в
горепосочените процедури. Също така, с декларация, участниците се съгласяват
информацията относно наименованието на търговеца и предложената от него
цена, ако е класиран на първо или второ място, да бъде публикувана на Интернет
страницата на Министерството на отбраната при спазване на изискванията на
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Закона за защита на личните данни. Посредством прилагането на тези мерки ще
се гарантира осъществяването на прозрачни процедури и ще се създаде
механизъм за превенция на корупцията при разходването, съответно внасянето на
финансови средства от или в бюджета на Министерството на отбраната.
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.
По т. 32 от графика:
На Интернет страницата (http://www.mod.bg) на Министерството на отбраната, в
рубриката „Антикорупция” е публикувана информация за административните
звена и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната до
електронните адреси на които могат да бъдат изпращани сигнали за нарушения и
нередности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
ЧАСТ II
Информацията за месец юли 2010 г. относно централната администрация в
Министерство на отбраната:
- подадена е декларация 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 длъжностни разписания за органи на служба
„Военна полиция”, следствието и прокуратурата са обработени и изпратени 5 бр.
преписки.
ЧАСТ III
Извършени проверки от Инспектората на МО
За времето от 21 юни до 23 юли 2010 г. в Инспектората на МО са регистрирани 2
сигнала от сайта на КППК в Министерския съвет.
1. Получените сигнали са:
Първият сигнал се отнася до организационни нарушения в работата на
диагностично-консултативен блок (ДКБ) във ВМА – Пловдив. Началникът на
ВМА- София е предприел мерки за отстраняването им;
Вторият сигнал се отнася за възстановяване на собствеността на недвижим
имот в гр.Варна, който е публична държавна собственост и е предоставен за
ползване на Министерството на отбраната.
2. По предотвратяването и разкриването на конфликт на интереси:
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Инспекторатът извърши проверка по докладна записка от директора на
дирекция „Управление на човешките ресурси” за установяване на наличие на
конфликт на интереси във ВА „Г. С. Раковски” с рег. № 22-10-134/14.06.2010г.
Вследствие на извършената проверка се констатира, че няма извършено
нарушение на действащите, приложими към случая, правни норми.
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 военноокръжна прокуратура:
1. Преписка № В-470/2010 г. – относно обществена поръчка за извършване на РСМР
и обзавеждане на жилища;
2. Пр. преписка № 1106/2010 г. – относно туроператорски договор, сключен с
Агенцията;
3. Преписка № 1268/2010 г. – относно извършени СМР;
4. Преписка № 1268/2010 г. – относно закупено жилище от МО;
5. Пр. преписка № 868/2010 г. – относно договор за съвместна дейност;
6. ДП № 184-Пр/2009 г. – относно частично прекратяване на наказателно
производство по ДП № 184-Пр/2009 г. – София;
7. Пр. преписка № 1237/2010 г. – относно закупено жилище от МО;
8. Преписка № 785/2010 г. – относно отказ за образуване на досъдебно
производство;
9. Преписка № 1308/2010 г. – относно договори за извършени СМР.
В Регионална служба „Военна полиция”
1. ЗП № 45/2010 г. – относно сключен договор за обновяване на обект;
2. ЗМ №49/2010 г. – относно проведени процедури по ЗОП и НВМОП;
3. ЗМ № 47/2010 г. – относно нарушения в изпълнение на договор с ИА „СД на
МО”;
4. ДП № 11 – Рп/2010 г. – относно дейността на ВК – Русе;
5. Проверка № ПД-4551/2010 г. – относно строително – монтажни работи във ВПД
на агенцията;
6. ЗМ № 111/ 30.06.2010 г. – относно извършвана охранителна дейност в обект на
агенцията;
7. ДП № 57- Х/2010 г. – относно обектите за строителство и строителни услуги в
ИА „СД на МО”;
8. ЗМ № 65/16.07.2010 г. – относно сключен с фирма договор за наем;
9. ДП № 57 – Х/2010 г. – относно образуване на ДП срещу неустановени
длъжностни лица – бивши служители на агенцията.
ЧАСТ V
Извършени проверки от Военна полиция на Министерството на отбраната:
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През м. юли 2010 г. в служба „Военна полиция” не са постъпвали сигнали за
корупция и корупционни практики в Министерство на отбраната. Оперативноиздирвателната 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.
В служба „Военна полиция” се извършва проверка по получена информация за
допуснати нарушения при провеждане на конкурс за назначаване на войници в 61 МБрКарлово.
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.
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