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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 декември 2010г. 

  

 

ЧАСТ I 

Извършени проверки от Инспектората на МО  

За времето от 20 ноември до 20 декември  2010 г. в Инспектората на МО са регистрирани 3 

сигнала, от които 1 не касае прояви на корупция и конфликт на интереси: 

 

Получените сигнали са както следва: 

 Сигнал за наличие на корупционни действия и конфликт на интереси. 

 Сигнал за евентуален конфликт на интереси. 

 Сигнал за неправомерно обявен конкурс за обществена поръчка. 

 

По първите два са образувани проверки, съвместно със служба „Военна полиция”, а по 

третия проверка по документи. 

 

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 № 110-СЛ/2010 г. – относно проверка на договори за туристически услуги. 

2. Преписка № 2012/2010 г. – относно проверка и снемане на обяснения от служители 

във връзка с дейността на Военния телевизионен канал. 

3. Преписка № 2309/2010 г. – относно разследване по договор за наем на обект. 

4. Преписка № 149-СЛ/2010 г. – относно преписка за покупко-продажба на жилище от 

ВЖФ на МО. 

5. Преписка № Пр.Пр. 1973/2010 г. – относно строително-ремонтни работи на жилища 

от жилищния фонд на МО. 

6. Преписка № 139-СЛ/2010 г. – относно проверка по сключен договор. 

7. Преписка № 2325/2010 г. – относно сключен договор за наем на имот – публична 

държавна собственост. 

8. Преписка № 2342/2010 г. – относно сключен договор за наем на имот – публична 

държавна собственост. 

9. Преписка № 139-СЛ/2010 г. – относно сключени договори за видеонаблюдение. 
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10. Преписка ДП № 184-Пр/2009 г. – относно сключени договори за наем на имоти – 

публична държавна собственост. 

11. Преписка № 2550/2010 г. – относно сключен договор с Министерство на отбраната. 

12. Преписка № 2383/2010 г. – относно сключен договор с Министерство на отбраната. 

13. Преписка № 2292/2010 г. – относно сключен договор за наем на имот – публична 

държавна собственост. 

14. Преписка № 2314/2010 г. – относно сключен договор за наем на част от покривно 

простраство. 

15. Преписка № Пр.Пр. 2513/2010 г. - относно сключен договор с Министерство на 

отбраната. 

16. Преписка № Пр.Пр. 2322/2010 г. – относно сключен договор за наем на имот–

публична държавна собственост. 

17. Преписка № Пр.Пр. 2145/2010 г. – относно сключени договори за услуги през периода 

2007 – 2009 г. 

18. Преписка № Пр.Пр. 2338/2010 г. – относно сключен договор за наем на имот-

публична държавна собственост. 

19. Преписка № Пр.Пр. 2330/2010 г. – относно сключен договор за наем на част от 

покривно пространство. 

20. Преписка № Пр.Пр. 2345/2010 г. – относно сключен договор за наем на част от дворно 

пространство. 

21. Преписка № 2321/2010 г. – относно отказ да се образува досъдебно производство във 

връзка със сключени договори за периода 2007 – 2009 г. 

22. Преписка № 2340/2010 г. – относно отказ да се образува досъдебно производство по 

договор за наем на имот – публична държавна собственост. 

23. Преписка № 2293/2010 г. – относно отказ да се образува досъдебно производство по 

договор за наем на имот – публична държавна собственост. 

24. Преписка № 2351/2010 г. – относно отказ да се образува досъдебно производство по 

договор за наем на имот – публична държавна собственост. 

25. Преписка № 2312/2010 г. – относно снемане на обяснения от служители по договори 

за отдаване под наем на обект – публична държавна собственост. 

26. Преписка № 60-РП/2010 г. – относно проверка на договори за строителство и 

строително-монтажни работи. 

27. Преписка № 1973/2010 г. – относно проверка на договор за строителство и 

строително-монтажни работи на жилища от ВЖФ на МО. 

28. Преписка № Пр.Пр. 2145/2010 г. – относно снемане на обяснения от служител във 

връзка със сключени договори. 

29. Преписка № 2294/2010 г. – отказ да се образува досъдебно производство по преписка 

за отдаване под наем на обекти – публична държавна собственост. 

30. Преписка № 166-СЛ/2010 г. – относно образуване на досъдебно производство срещу 

длъжностно лице по договор за строителство. 

31. Преписка ДП № 159-СЛ/2010 г. – относно проверка по сключени договори за услуги. 

32. Преписка № 2303/2010 г. – отказ да се образува досъдебно производство по 

подготовка на договор за отдаване под наем на обект. 

33. Преписка № 2308/2010 г. – отказ да се образува досъдебно производство по 

подготовка на договор за отдаване под наем на обект. 

34. Преписка № 2306/2010 г. – отказ да се образува досъдебно производство по 

подготовка на договор за отдаване под наем на обект. 

35. Преписка № 2643/2010 г. – относно проверка на договор за охрана. 

36. Преписка № 2413/2010 г. – относно проверка на договор за охрана със сигнално-

охранителна техника. 

37. Преписка № 2333/2010 г. – относно снемане на писмени обяснения. 
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38. Преписка № 3049/2010 г. – относно проверка на договор за приготвяне и доставка на 

храна за деца. 

39. Преписка № 3075/2010 г. – относно проверка на договор за услуга пране на бельо. 

40. Преписка № 2643/2010 г. – относно проверка на договор. 

41. Преписка № 2413/2010 г. – относно проверка на договор за сигнално охранителна 

техника. 

42. Преписка № 3038/2010 г. – относно проверка на договор. 

43. Преписка № 3074//2010 г.  – относно проверка на договор. 

44. Преписка № 2050//2010 г. – относно проверка на договор за извършени плащания по 

договора. 

45. Преписка № 3087//2010 г. – относно проверка на договор с предмет строителен и 

авторски надзор на обект. 

46. Преписка № 3158//2010 г. – относно проверка на договор с предмет промоциране на 

на новия ЗОВС, както и последващи анекси. 

47. Преписка № 3124//2010 г. – относно проверка на договор с предмет услуги на хотели 

и ресторанти на обекти на ТД – Бургас. 

48. Преписка № 3103//2010 г. – относно проверка на договор с предмет доставяне на три 

броя санитарни възли за ЦИСО гр. Русе. 

 

   

В Регионална служба “Военна полиция”: 
 

1. Преписка № ЗМ-143/2010 г. – относно договор за наем на обект – публична държавна 

собственост. 

2. Преписка № ДП-20-РП/2010 г. – относно ремонт и модернизация на обект. 

3. Преписка № ВДП-71/2010 г. – относно ремонт и реконструкция на обект. 

4. Преписка № СЛ-4209/2010 г. – относно договор за наем на обект – публична 

държавна собственост. 

5. Преписка № п-851/2010 г. – относно образуване на досъдебно производство срещу 

виновни длъжностни лица. 

6. Преписка № ВДП 65/2010 г. – относно договори за наем на обекти – публична 

държавна собственост. 

7. Преписка № ПД-7695/2010 г. – относно констатирани нередности във военен клуб. 

8. Преписка № СЛ-4376/17.12.2010 г. – относно проверка по нормативна база за  имоти, 

отденани под наем. 

9. Преписка № ЗМ-169/23.11.2010 г. – относно проверка на договор с предмет наем на 

имот. 

10. Преписка № ЗМ-297/28.12.2010 г. – относно проверка на договор с предмет 

обслужване на социална кухня. 

11. Преписка № ЗМ-303/28.12.2010 г. – относно проверка на договор с предмет 

обслужване на социална кухня. 

12. Преписка № ЗМ-297/28.12.2010 г. – относно проверка на договор с предмет 

обслужване на социална кухня. 

13. Преписка № ЗМ-300/28.12.2010 г. – относно проверка на договор с предмет доставка и 

монтиране на електронни разпределители във военно общежитие. 

14. Преписка № ЗМ-302/28.12.2010 г. - относно проверка на договор с предмет доставка 

на радио и телевизионен сигнал. 

 

 

Във Военно – апелативна прокуратура: 
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1. Преписка № 1654/02.12.2010 г. – отмяна на постановление на Военно-окръжна 

прокуратура и разпореждане на извършване на нова проверка по преписка за сключен 

договор на строително-ремонтни работи. 

2. Преписка № 1654/02.12.2010 г. – отмяна на постановление на Военно-окръжна 

прокуратура и разпореждане за образуване на ново досъдебно производство по 

преписка за сключен договор за ремонт на лятно кино. 

 

 

В Главна дирекция “Криминална полиция” – МВР: 

 

1. Преписка № Я-31065/2010 г. – относно проведена процедура за денонощна въоръжена 

охрана. 

2. Преписка № Я-26805/2010 г. – относно в сила ли е договор за отдаване под наем на 

обект. 

3. Преписка № У-47289/2010 г. – относно в сила ли е договор за съвместна дейност. 

 

 

 ЧАСТ III 

 

През м. декември в Министерство на отбраната екип на НАТО проведе оценка на практиките 

по намаляване на риска от корупция в сектора на отбраната. Това бе последната фаза от 

процеса на самооценка на корупционния риск в сферата на отбраната. Екипът на НАТО 

проведе срещи с ръководителите на дирекции в МО, с представители на структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и с представители на въоръжените сили. След 

окончателен анализ през м. януари се очаква  официален доклад на НАТО, който ще бъде 

предоставен на министъра на отбраната.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


