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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 ноември 2010г. 

  

 

ЧАСТ I 

Извършени проверки от Инспектората на МО  

За времето от 20 октомври до 20 ноември  2010 г. в Инспектората на МО са 

регистрирани 3 сигнала: 

Получените сигнали не касаят прояви на корупция и са, както следва: 

 В първият сигнал са изложени твърдения, относно проблеми в отношенията 

между търговско дружество и военен клуб. По случая се извършва проверка. 

 Останалите два се отнасят до евентуални несъвместими с военната професия 

действия на военнослужещи. 

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 № 49-РП/2010г. – относно прекратяване на досъдебно производство 

на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, предл. 2-ро от НПК. 

2. Пр. преписка № 2145/2010г. – относно извършени малки обществени поръчки 

за периода 01.01.07г. – 01.07.09г. 

3. Пр. преписка № 1748/2010г. – относно извършен одит. 

4. Преписка № 43-СП-369/2010г. – относно дирекция „Национален Армейски 

спортен център” в ИА „Социални дейности на МО”. 

5. ДП № 76-р.п./05.10.2010г.- относно извършване на ремонт на служебни 

жилища. 

6. Преписка № 2308/2010г. – относно сключен договор за наем през 2009г.  

7. ДП № 110-Сл/2010г. – относно туроператорски услуги и туристически пакети. 

8. Проверка № 2317/2010г. – относно договор за наем на имот. 

9. ДП № 139-СЛ/2010г. – относно бивш служител на ИА „Социални дейности на 

МО”. 

10 Пр. преписка № 2293/2010г. – относно сключен договор за наем през 2007г. 
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11. Преписка № 43-СП-369/2010г. – относно справка за длъжностно лице от 

дирекция  „Национален Армейски спортен център” в ИА „Социални дейности 

на МО”. 

12. Пр. преписка № 2323/2010г. – относно отдаване под наем на имот публична 

държавна собственост  във военен клуб. 

13. Пр. преписка № 2395/2010г. – относно сключен договор за охрана през 2006г. 

14. Пр. преписка № 2334/2010г. – относно сключен договор за наем през 2007г. 

15. Пр. преписка № 2303/2010г. – относно сключен договор за наем през 2009г. 

16. Пр. преписка № 2321/2010г. – относно наем на имот - публична държавна 

собственост. 

17. Пр. преписка № 2340/2010г. – относно наем на имот - публична държавна 

собственост във ВПД. 

18. Пр. преписка № 2333/2010г. – относно сключен договор за наем през 2009г.. 

19. Пр. преписка № 2435/2010г. – относно сключен договор за наем през 2009г. .   

20. ДП № 189-Рп/2010г. – относно прекратяване на наказателно производство по 

досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НАП. 

21. Преписка № 2294/2010г. – относно сключен договор за наем през 2009г.. 

22. Пр. преписка № 2313/2010г. – относно наем на обособена част - 2008г.. 

23. Преписка № 2332/2010г. – относно договор сключен през 2008г.. 

24. Преписка № 2547/2010г. – относно сключен договор през 2008г.. 

25. Пр. преписка № 2309/2010г. – относно договор за наем на имот публична 

държавна собственост сключен през 2009г. 

26. Пр. преписка № 2492/2010г. – относно сключен договор през 2005г.. 

27. Пр. преписка № 2311/2010г. – относно  договор за ползване на част от 

недвижим имот сключен през 2009г.  

28. ДП № 139-Сл/2010г. – относно договора за поддръжка на изградените системи 

за видеонаблюдение през 2008-2009г.   

29. Пр. преписка № 2551/2010г. – относно договор сключен през 2006г.. 

30. Пр. преписка № 2556/2010г. – относно договор сключен през 2006г. 

31. Преписка № 2312/2010г. – относно сключен договор с предмет наем на имот – 

ПДС през 2009г. 

32. ДП № 60-РП/2010г. – относно откриване на процедура за извършване на СМР 

за преустройство на почивен дом. 

 

   

В Регионална служба “Военна полиция” 
 

1. Постановление № 2335/2010г. – относно сключен договор за наем през 2007г. 

2. Постановление № 2343/2010г. – относно сключен договор за наем през 2007г. 

3. Преписка № 2295/2010г. – относно сключен договор за наем през 2009г. 

4. Преписка № 241-2934/2010г. – относно договор за отдаване под наем на 

помещение. 

5. Преписка № 241-2937/2010г. – относно договор за отдаване под наем на 

помещение във военен клуб през 2009г. 

6. Преписка № 2335/2010г. – относно договор за отдаване на имот под наем през 

2007г.   

7. ДП № 18/2010г. – относно извършен вътрешен одит. 

8. Проверка № ПД-6985/12.11.2010г. – относно помещение във военен клуб. 

9. Преписка № 2329/2010г. – относно договор с предмет временно възмездно 

ползване на недвижим имот публична държавна собственост.   
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10. Преписка № 2331/2010г. – относно договор с предмет временно възмездно 

ползване на недвижим имот публична държавна собственост – София. 

11. Преписка № 2341/2010г. – относно  договор с предмет временно възмездно 

ползване на недвижим имот публична държавна собственост през 2007г.  

12. Преписка № 2337/2010г. – относно договор за наем на имот публична 

държавна собственост през 2007г. 

13. Преписка № 2344/2010г. – относно наем на имот публична държавна 

собственост през 2007г. 

14. ДП № 185-РП/2010г. – относно дейността на ТД – Пловдив. 

15. ДП № 87-Х/2010г. – относно договор за електромеханични бариери  сключен 

през 2008г.  

16. Преписка № 2326/2010г. – относно договор с предмет временно възмездно 

ползване на недвижим имот публична държавна собственост през 2009г. 

17. Преписка № 2296/2010г. – относно сключен договор за наем през 2009г. 

18. преписка № 2315/2010г. – относно договор за наем през 2008г. 

 

 

Във Военно – апелативна прокуратура 

 

1.  Преписка № 27/2010г. – относно отказ да се образува наказателно 

производство. 

2. Преписка № 1104/2010г. – относно отменяне на отказ за образуване на 

досъдебно производство.  

 

 ЧАСТ III 

 

На 30.11.2010г. бе проведено заседание на Постоянния съвет по борба с 

корупцията на Министерство на отбраната, на който бе приет окончателният текст на  

„КОДЕКС НА ЕТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ на военнослужещите и цивилните служители 

от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия”. 

 


