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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 юни 2011г. 

  

 

ЧАСТ I 

Извършени проверки от Инспектората на МО  

 

За времето от 20 май 2011г. до 20 юни 2011г. в Инспектората на МО са регистрирани 

девет сигнала от сайта на КППК в Министерския съвет. Първият е анонимен и съдържа 

твърдения занередности при подбора за участие в мисия в под. 52550 – Ямбол и в момента се 

извършва проверка. Седем сигнала са от курсанти от НВУ „В. Левски” и са относно забавяне 

на получаването на парични средства за храна от курсантския състав. Деветия е от 

военнослужещ и касае ползването на компенсации за разпределение на служебното време на 

военнослужещите.   

 

 

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 ДП № 97-СЛ/14.06.2011г. – относно предоставяне на документация - 

договори за правно обслужване, правна помощ, платежни документи, справки за лица. 

2. Преписка ДП № 97-СЛ/15.06.2011г. – относно предоставяне на документация - 

договори за правно обслужване и правна помощ. 

3. Преписка № 7-СЛ/14.06.2011г. – относно предоставяне на информация за длъжностни 

лица и за фирми за извършване на строително-ремонтни работи на служебни жилища. 

4. Преписка ДП № 60-Сл/15.06.2011г. – относно предоставяне на документация и 

информация  за Почивен дом “Пампорово”. 

5. Преписка № 280/20.06.2011г. – относно предоставяне на информация и документация  

за договор за извършване на строително-ремонтни работи. 

 

Във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив: 

 

1. Преписка ДП №52-Пр/06.06.2011г. – относно предоставяне на документация за 

дисциплинарно наказание и възлагане на правомощия по ЗОП и НВМОП на 

длъжностни лица. 
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В Регионална служба “Военна полиция” 
 

1. Преписка ВДП-10-03/25.05.2011г. – относно документация за подобряване условията 

на обслужване на гости в обекти на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. 

2. Преписка ЗМ-347/27.05.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за охранителна фирма. 

3. Преписка ЗМ-348/27.05.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за охранителна фирма. 

4. Преписка ЗМ-349/27.05.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за охранителна фирма. 

5. Преписка ЗМ-350/27.05.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за охранителна фирма. 

6. Преписка ЗМ-354/27.05.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за охранителна фирма. 

7. Преписка СЛ-2192/02.06.2011г. – относно вътрешноведомствен нормативен документ 

за реда и условията за отдаване на недвижими имоти – държавна собственост. 

8. Преписка ВДП-19/03.06.2011г. – относно предоставяне на документация относно 

договор за наем. 

9. Преписка ВДП-19/06.06.2011г. – относно предоставяне на документация за 

задължения по отделни договори и информация за длъжностни лица. 

10. Преписка ВДП-26/10.06.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за длъжностни лица, стационарни телефонни поста, факсово 

устройство, мобилни телефони, скрап и отпадъчни материали. 

 

В Регионална служба “Военна полиция” – Пловдив: 

 

1. Преписка ПД-3383/07.06.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за длъжностни лица и сдружение с нестопанска цел. 

2. Преписка ПД-3518/09.06.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за длъжностни лица и система за видеонаблюдение за ВПД Пампорово. 

 

В Регионална служба “Военна полиция” – Варна: 

 

1. Преписка ДП № 41–Рп/13.06.2011г. – относно регистрирано военно-досъдебно 

производство срещу виновни длъжностни лица. 

2. Преписка ДП № 40–Рп/17.06.2011г. – относно регистрирано военно-досъдебно 

производство срещу виновни длъжностни лица. 

 

В Регионална служба “Военна полиция” – Плевен: 

 

1. Преписка ПД-1492/15.06.2011г. – относно предоставяне на информация за договори за 

допълнително почистване и документация за длъжностни лица. 

2. Преписка Пл-1573/23.06.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за длъжностни лица и за договори за инсталиране и внедряване на 

компютърни системи и софтуерната им поддръжка. 

 

В Софийски районен съд: 

 

1. Преписка НАХД № 5568/17.06.2011г. – относно предоставяне на досие от проведена 

открита процедура по възлагане. 


