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 октомври 2010 г.
ЧАСТ I
Извършени проверки от Инспектората на МО
За времето от 20 септември до 20 октомври 2010 г. в Инспектората на МО са
регистрирани 4 сигнала от сайта на КППК в Министерски съвет.
Получените сигнали не касаят прояви на корупция и са, както следва:
• В първия сигнал са изложени твърдения, относно нарушения на служители на
търговско дружество със 100% държавно участие.
• Останалите три се отнасят до дадени атестационни оценки на военнослужещи
от командира им.
В инспектората на МО не са постъпвали сигнали за конфликт на интереси.
ЧАСТ II
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 № 1899/2010г. – относно публикация за бивш служител на ИА
„Социални дейности на МО”.
2. Пр. преписка № 1747/2010г. – относно доставка на хранителни продукти.
3.Пр. преписка № 43-СП-325/2010г. – относно извършени СМР на почивен
комплекс.
4.Преписка № 1258/2010г. – относно отказ за образуване на досъдебно
производство на основание чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК.
5.Преписка № 1867/2010г. – относно отказ за образуване на досъдебно
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.
6.Преписка № 27/2010г. – относно отказ за образуване на досъдебно производство
на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.
7.ДП № 56-РП/2010г. – относно прекратяване на досъдебно производство на
основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.
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8.Проверка № 2012/2010г. – относно наложено дисциплинарно наказание на
служител в отдел „Военно телевизионен канал”
9.ДП № 122-Сл/2010г. – относно извършване на разследвано срещу бивш
ръководен служител на агенцията за престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК.
В Регионална служба “Военна полиция”
1.ДП № 2-Х/2010г. – относно дейността на бивш ръководен служител в агенцията.
2.ДП № 75-р.п./04.10.2010г. – относно извършено престъпление от неустановени
длъжностни лица на бившата ИА „Социални дейности на МО”.
3.ДП № 76-р.п./05.10.2010г. – относно извършване на ремонт и обзавеждане на
жилища.
4.ЗМ № 46/10.06.2010г. – относно договор за преустройство и основен ремонт на
ВПД.
5.ДП № 44/19.07.2010г. – относно водено досъдебно производство срещу бивш
служител на агенцията за престъпление по чл. 387, ал. 1 от НК – Пр. №
ГТА21000050БЖЕ.
В Софийска градска прокуратура
1.Пр. преписка № 10307/2010г. – относно отказ за образуване на досъдебно
производство.
Военно – апелативна прокуратура
1. Преписка № 1229/2010г. – относно отменяне на отказ да се образува досъдебно
производство и разпореждане за образуване на досъдебно производство във
връзка с покупко - продажба на апартамент от ведомствения жилищен фонд на
военното министерство.
ЧАСТ III
На 27.10.2010г. бе проведено заседание на Постояния съвет по борба с
корупцията на Министерство на отбраната, на който бе обсъден проект на „Принципи за
етично поведение”. Като резултат, бе повдигната широка дискусия в Министерство на
отбраната за създаване на работещ документ, отразяващ духа и тенденциите за
презареждане и мотивация в борбата с корупцията и предотвратяване на конфликта на
интереси.
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