Министерство на отбраната на Република България
София 1092, ул.”Дякон Игнатий” №3, тел.: 922 09 22; факс: 987 96 93

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 август 2010 г.
ЧАСТ I
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 № ОХ220 15.04.2010 г., министърът на отбраната е приел тези правила. Същите са влезли в
сила от датата на издаване на заповедта.

3. В Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с ПМС № 46 от 22.03.2010 г. бяха направени изменения и
допълнения - обн. ДВ, бр. 63 от 13.08.2010 г., в сила от 13.08.2010 г. С приетата нова
разпоредба на чл. 8а се вменява нарочно задължение на военнослужещите, назначени на
публични длъжности по смисъла на чл. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси, да подават декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси по реда и в сроковете, посочени в него.
4. 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:
- във връзка с установяване на идентификационни данни на служители,
длъжностни характеристики и извадки от длъжностни разписания за органи на служба
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„Военна полиция”, следствието и прокуратурата са обработени и изпратени 14 бр.
преписки.
ЧАСТ III
Извършени проверки от Инспектората на МО
За времето от 24 юли до 20 август 2010 г. в Инспектората на МО са регистрирани 3
сигнала от сайта на КППК в Министерски съвет.
Получените сигнали са, както следва:
• Първият сигнал е анонимен и се отнася до законността на допускането на
военнослужещ за участие в мисия. След извършване на проверка по
документи се установи, че сигналът е неоснователен.
• Вторият сигнал се отнася за предполагаема липса на документ за специалност
на лекар от ВМА.
• Третият сигнал е от военнослужещ сигнализиращ за спирането на рапорта му
за кандидатстване в сержантски колеж. По случая се извършва проверка.
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 :
1. Преписка № 1265/2010 г. – отказ да се образува досъдебно производство по
преписка за покупко-продажба на жилище от ВЖФ на МО.
2. Преписка № В-196/2010 г. – отказ да се образува досъдебно производство по
преписка за покупко-продажба на жилище от ВЖФ на МО.
3. Преписка № 15-П-142/2009 г. – относно проведена обществена поръчка.
4. Преписка № 42/2010 г. – прекратяване на наказателно производство, относно
организирана и проведена обществена поръчка.
5. Преписка № 1275/2010 г. – отказ да се образува досъдебно производство по
преписка за покупко-продажба на имот от ВЖФ на МО.
6. Преписка № 15-П-142/2009 г. – относно проведена обществена поръчка.
В Регионална служба “Военна полиция”
1. Преписка ВДП-63/2010 г. – относно ремонт на спортна зала през 2009 г.
2. Преписка ВН-п 551/2010 г. – водено досъдебно производство срещу
неустановено длъжностно лице.
3. Преписка ВН-п 552/2010 г. – водено досъдебно производство срещу
неустановено длъжностно лице.
4. Преписка ВДП-12/2010 г. – относно представяне на информация за
командировки на служител.
5. Преписка 242-3832/2010 г. – относно наложени дисциплинарни наказания на
служители.
6. Преписка ЗМ-47/2010 г. – относно организирани уикенд почивки в страната.
7. Преписка Пл-2331/2010 г. – относно проведена обществена поръчка.
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8. Преписка ВДП-68/2010 г. – относно водено досъдебно производство срещу
неустановено лице.
9. Преписка ВДП-2/2010 г. – относно проведени процедури за спортни центрове.
10. Преписка ВДП-25/2010 г. – относно предаване на имот
11. Преписка ЗМ-65/2010 г. – сключен договор за наем.
ЧАСТ V
Извършени проверки от Военна полиция на Министерството на отбраната:
През м. август 2010 г., в служба „Военна полиция” не са постъпвали сигнали за
корупция и корупционни практики в Министерство на отбраната.
Продължава работата по проверка на получена информация за допуснати
нарушения при провеждане на конкурс за назначаване на войници в под. 34750 Карлово.
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