
 
 

 

 

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 февруари 2011г. 
  

 
ЧАСТ I 

Извършени проверки от Инспектората на МО  
За времето от 20 януари 2011г. до 20 февруари 2011г. в Инспектората на МО е 

регистриран 1 сигнал от сайта на КППК в Министерския съвет относно нарушения при 
извършване на подбор при назначаване на длъжност. В процеса на проверката се 
установи, че лицето от чието име е сигнала не е негов автор и няма никакви претенции 
по извършения подбор.  
 
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. Пр. преписка №420/2009г. – относно строително монтажни работи на Почивен 
дом.  

2. Преписка № 2155/2010г. – относно отказ за образуване на досъдебно 
производство на основание чл. 24, ал. 1 от НАП. 

3. Преписка № 3050/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 
производство на основание чл. 24, ал.1, т. 1 от НАП. 

4. Преписка № 3030/2010г. – относно справка за служители. 
5. Пр. преписка № 3067/2010г. – относно сключен договор за изграждане и 

поддръжка на виртуална система, доставка на интернет във военните клубове от 
2009г. 

6. Пр. преписка № 3171/2010г. – относно одит по договор от март 2009г.  
7. Преписка № 2339/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 
8. Пр. преписка № 176/2011г. – относно сключен договор за ремонт през 2007г. 
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9. Преписка № 2323/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, предл. 2-ро от НПК. 

10. Преписка № 2390/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, предл. 2-ро от НПК. 

11. Преписка № 2381/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, предл. 2-ро от НПК. 

12. Преписка № 288/2010г. – относно отказ да се образува предварително 
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК. 

13. Пр. преписка № 3028/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

14. Пр. преписка № 3031/2011г. – относно сключен договор за превоз на персонал 
до ВПД от януари 2009г. 

15.  Пр. преписка № 3049/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

16. Преписка № 3049/2010г. – относно обяснения на служители от агенцията. 
17. Пр. преписка № 2318/2010г. – относно сключен договор за временно ползване 

на помещение във военен клуб от 2009г. 
18. ДП № 66-Рп/2010г. – относно жалба против постановление за прекратяване на 

наказателно производство. 
19. Преписка № 3049/2010г. – относно сключен договор за доставка на храна за 

детска градина от 2009г. 
20. ДП № 149-П-Пр/2009г. – относно предявяване на материали по досъдебно 

производство. 
21. Пр. преписка № 3171/2010г. – относно сключен договор за експлоатация на 

компютърни системи на ВПД от март 2009г. 
22. Пр. преписка № 3121/2010г. – относно сключен договор за поддръжка и ремонт 

на моторен катер от 2008г. 
23. Пр. преписка № 288/2011г. – относно сключен договор за строително-монтажни 

работи на ВПД от 2007г. 
24. Пр. преписка № 171/2011г. – относно сключен договор с предмет районен 

водопровод и канал от 2006г. 
25. Пр. преписка № 181/2011г. – относно сключен договор за газифициране на 

поделение от 2005г. 
26. Пр. преписка № 185/2011г. – относно сключен договор на Министерство на 

отбраната от 2009г. 
27. Пр. преписка № 281/2011г. – относно сключен договор за строително-ремонтни 

работи във военен клуб от 2007г. 
28. Пр. преписка № 420/2009г. – относно сключен договор за извършване на СМР 

на ПД. 
29. Преписка № В-811/2010г. – относно сдаване и приемане на военен клуб. 
30. ДП № 149-Сл/2010г. – относно справка за наемател на имот. 
31. ДП № 2312/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК. 
32. ДП № 2621/2010г. – относно отказ да се образува предварително производство 

на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 
33. ДП № 2333/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно производство на 

основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК. 
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34. Преписка № 2311/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК 

35. Пр. преписка № 420/2009г. – относно извършване на ремонтни дейности на 
ВПД от 2007г. 

36. Пр. преписка № 280/2011г. – относно копие на документи от договор от 2007г. 
37. ДП № 12-СЛ/2011г. – относно вътрешните правила за провеждане на процедури 

по възлагане на обществени поръчки на ИА „СД на МО”. 
38. Пр. преписка № 289/2011г. – относно сключен договор с предмет строително-

ремонтни работи от 2007г. 
39. Преписка № 3148/2010г. – относно сключен договор за застраховка гражданска 

отговорност на автомобили от 2008г. 
40. Преписка № 2473/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК. 
41. Преписка № 2487/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК. 
42. Преписка № 2419/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК. 
43. Преписка № 2499/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК. 
44. Преписка № 2489/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК. 
45. Пр. преписка № 325/2011г. – относно сключен договор за строително-монтажни  

работи на военен клуб. 
46. Преписка № 2326/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 
47. Преписка № 2631/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 
48. Преписка № 2446/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 
49. Пр. преписка № 3040/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. 
50. преписка № 2654/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно производство 

на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК. 
51. Преписка № 2614/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК. 
52. ДП № 34-СЛ/2010г. – относно сключен договор за услуги от 2008г. 
53. Пр. преписка № 273/2011г. – относно трудова злополука. 
54. ДП № 34-СЛ/2010г. – относно справка по договори. 

   
В Регионална служба “Военна полиция” 

 
1. ЗМ № 72/19.01.2011г. – относно сключен договор с предмет строително-

ремонтни работи на обект Военен клуб от 2007г. 
2. ЗМ № 71/19.01.2011г. – относно  сключен договор от Министерство на 

отбраната през 2007г. 
3. ЗМ № 5/2011г. – относно сключен договор за услуга от 2009г. 
4. ЗМ № 225/22.11.2010г. – относно сключен договор с предмет денонощна 

въоръжена охрана на обекти и сгради от 2008г. 

3 
 



5. ЗМ № 179/18.11.2010г. – относно сключен договор за охрана от 2008г. 
6. ЗМ № 77/2009г. – относно прекратяване на служебно правоотношение. 
7. ЗМ № 161/2010г. – относно сключен договор за отдаване под наем през 2007г. 
8. ДП № 74/19.12.2010г. – относно регистрирано досъдебно производство срещу 

бивши длъжностни лица. 
9. ЗМ/03.01.2011г. – относно ползване на помещение във Военен клуб. 
10. ЗМ № 298/2010г. – относно сключен договор за ремонт на хладилници от 2008г. 
11. ЗМ № 9/01.02.2011г. – относно промяна на експлоатационния период на ВПД. 
12. Преписка № 172/19.01.2011г. – относно сключен договор за охрана от 2006г. 
13. Преписка № 177/19.01.2011г. – относно сключен договор за охрана от 2005г. 
14. ЗМ № 83/2011г. – относно сключен договор с предмет ремонтни дейности на 

плувни басейни от 2008г.  
15. ЗМ № 7/2011г. – относно сключен договор за техническо обслужване и ремонт 

на пожаро-известителни системи от 2008г.  
16. ЗМ № 471/2010г. – относно количеството гориво и  броя на цистерните във 

военен клуб. 
17. ЗМ №20/2011г. – относно сключен договор за доставка на храна за детска 

градина от 2009г.  
18. ДП № 116-ІІІ/24.09.2010г. – относно бюджетни сметки за периода 2004 до 

2009г. 
19. ЗМ № 20804.01.2010г. – относно сключен договор с предмет ремонт на СМР на 

служебни жилища от 2009г. 
20. ЗМ/03.01.2011г. – относно отдаване под наемна помещение във военен клуб. 
21. ЗМ № 84/2011г. – относно сключен договор с предмет ремонтни строително-

монтажни работи във военно общежитие от 2008г.  
22. ЗМ № 87/2011г. – относно сключен договор за строително-ремонтни работи на 

обект военен клуб от 2007г. 
23. ЗМ № 315/29.12.2010г. – относно сключен договор с предмет телефонен пост и 

доставка на интернет от 2008г. 
24. ЗМ № 21/04.01.2010г. – относно сключен договор за застраховане на 

недвижими имоти от 2008г. 
25. ЗМ № 22/10.02.2011г. – относно сключен договор за почистване на обекти от 

май 2009г. 
26. ДП № 7-VІІ/2011г. – относно образуване на досъдебно производство срещу 

бивш служител в ИА „СД на МО”. 
27. ЗМ № 82/2011г. – относно сключен договор с предмет строително-ремонтни 

работи на обект военен клуб от 2007г. 
28. ЗМ № 81/03.02.2011г. – относно сключен договор за ремонт от 2007г. 
29. ЗМ № 03.01.2011г. – относно докладна от директора на дирекция „НАСЦ”. 
30. Преписка № 241-373/2011г. – относно сключен договор на Министерство на 

отбраната  от 2008г. 
 

 
Във Военно – апелативна прокуратура 
 

1. Преписка № 1172/2010г. – относно отменяне на постановлението за отказ от 
образуване на досъдебно производство. 
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В Прокуратурата на Република България 
 

1. Преписка № 1954/2010г. – относно отказ да се образува досъдебно 
производство на основание чл. 199 и чл.213, ал. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК. 
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