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 септември 2010 г.
ЧАСТ I
Извършени проверки от Инспектората на МО
За времето от 21 август до 24 септември 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 и кражби на
имущество от страна на материалноотговорно лице в складове на БА
• 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
В структурите на Българската армия няма данни за корупционно поведение. В
централна администрация на МО, 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 7 бр. преписки.
ЧАСТ III
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 № 1169/2010 г. – относно отказ да се образува досъдебно
производство по на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.
2. Преписка № 1229/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно
производство по преписка за покупко-продажба на жилище от ВЖФ на МО.
3. Преписка № 1705/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.
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4. Преписка № 1237/2010г. – относно отказ за образуване на досъдебно
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, предл. 2 от НПК.
5. Преписка № 1640/2009г. – относно отказ за образуване на досъдебно
производство.
6. Преписка № 43-СП-325/2010г. – относно извършена обществена поръчка за
РСМР.
7. Пр. преписка № 888/2010г. – относно справка на сключени договори за
строителство и строителни работи за времето от 01.01.2007 до 31.12.2009г.
8. Пр. преписка № 888/2010г. – относно одитен доклад – 01.01.2007г.до
31.12.2009г.
9. Преписка № В 626/2010г. – относно договор за малка обществена поръчка от
2008г.
10. Пр. преписка № 1747/2010г. – относно доставката на хранителни продукти.
11. ДП № 92-СЛ/2010г. – относно заявления до жилищната комисия в периода от
15.02.2008г.-24.07.2009г.
12. Преписка № 1748/2010г. – относно извършена проверка по договор.
13. Преписка № 1104/2010г. – относно отказ за образуване на досъдебно
производство.
14. Преписка № 1268/2010г. – относно отказ за образуване на досъдебно
производство.
В Регионална служба “Военна полиция”
1. Проверка Вх. № ПД-5359/13.08.2010 г. – относно извършена инвентаризация
на имущество.
2. ДП № 189 – Рп/27.08.2010г. – относно възлагане на обществена поръчка за
строителство от 2008г.
3. ДП № 187-РП/23.08.2010г. – относно продажба на апартамент през 2009г.
4. ДП № 114-РП/2010г. – относно образувано досъдебно производство срещу
длъжностни лица от ИА „СД на МО”.
5. ВДП № 65 – VІІ/2010г. – относно договори за наем.
6. ДП № 18/2010г. – относно обществена поръчка с предмет извършване на
услуги през 2008г.
7. ДП № 45-ІІІ/2010г. – относно договори по проектирането, строителноремонтните дейности и строителния надзор за ВПД.
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