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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 май 2011г. 

  

 

ЧАСТ I 

Извършени проверки от Инспектората на МО  

 

За времето от 20 април 2011г. до 20 май 2011г. в Инспектората на МО е регистриран един 

анонимен сигнал от сайта на КППК в Министерския съвет, относно твърдения за допуснати 

нередности в поделение и лошо управление от страна на командира на поделението. В 

Инспектората е постъпил анонимен сигнал срещу длъжностно лице в НВУ „В. Левски” 

относно твърдения за участието му в корупционни сделки. По двата сигнала се извършват 

проверки.  

 

 

 

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 № 768/2011г. – относно сключен договор за строително – монтажни работи 

от февруари 2009г. 

2. ДП № 188-Сл/2010г. – относно сключени договори за почивки от 2008г. 

3. ДП № 189-Сл/2010г. – относно сключени договори за почивка от 2006г. – 2008г. 

4. ДП № 75-сл/2010г. – относно прекратяване на наказателно производство по 

досъдебно производство. 

5. ДП № 60-Сл/2010г – относно сключен договор за преустройство на ВПД от 2008г. 

6. ДП № 188-Сл/2010г. – относно сключени договори за туристически услуги през 

2008г. 

7. ДП № 189-Сл/2010г. – относно сключени договори за туристически услуги през 

2006г. – 2008г. 

8. ДП № 110-Сл/2010г. – относно сключени договори за туристически услуги от 2009г. 

9. ДП № 195-СП-ПР/2010г. – относно изградена отоплителна система във ВПД. 

10. Пр. преписка № 806/2011г. – относно сключен договор за строително -монтажни 

работи на ВПД от 2008г 

11. Пр. преписка № 1057/2011г. – относно сключен договор за охрана от 2006г. 
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12. Пр. преписка № 1004/2011г. – относно сключен договор за охрана на казармен район 

от 2006г. 

13. Пр. преписка № 1032/2011г. – относно сключен договор за охрана от 2006г. 

14. Пр. преписка № 917/2011г. – относно сключен договор за охрана на складов район от 

2006г. 

15. Пр. преписка № 894/2011г. – относно сключен договор за охрана на складов район от 

2006г. 

16. Пр. преписка № 927/2011г. – относно сключен договор за охрана от 2006г. 

17. Пр. преписка № 959/2011г. – относно сключен договор за охрана от 2006г. 

18. Пр. преписка № 1139/2011г. – относно сключен договор за охрана на складов район от 

2008г.  

19. Пр. преписка № 1197/2011г. – относно сключен договор за охрана на казармен район 

от 2008г. 

20. ДП № 110-Сл/2010г. – относно сключен договор за туристически услуги от февруари 

2009г. 

21. ДП № 188-Сл/2010г – относно сключени договори за туристически услуги. 

22. ДП № 32-СЛ-VІІІ-2/2011г. – относно образувано досъдебно производство срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 301, ал. 1 от НК. 

23. ДП № 166-Сл/2010г. – относно справка за бивш служител на ИА „СД на МО”. 

24. Проверка № 1188/2011г. – относно сключен договор за охрана от 2008г. 

25. Пр. преписка № 981/2011г. – относно сключен договор за охрана от 2002г. 

26. Пр. преписка № 1076/2011г. – относно сключен договор за охрана от 2006г. 

27. ДП № 166-Сл/2010г. – относно сключен договор за преустройство и ремонт на ВПД 

от 2008г. 

   

В Регионална служба “Военна полиция” 
 

1. ЗМ № 125/21.04.2011г. – относно сключен договор за ремонтни и строително – 

ремонтни работи на мълниезащитна инсталация от 2009г. 

2. ДП № 45-РП/2011г. – относно изградена вентилационна и топлофикационна система 

във Военен клуб. 

3. ВПД № 27-ХІ/2011г. – относно сключен договор за ремонтни дейности на плувен 

басейн  от 2008г 

4. Преписка № 241-1076/2011г. – относно сключен договор за охрана от 2008г. 

5. ЗМ № 230/11.05.2011г. – относно сключен договор за охрана от 2008г. 

6. ЗМ № 231/11.05.2011г. – относно сключен договор за охрана от 2006г. 

7. ЗМ № 229/11.05.2011г. – относно сключен договор от МО. 

8. ЗМ № 228/11.05.2011г. – относно сключен договор от МО през 2008г. 

9. ЗМ № 126/21.04.2011г. – относно сключен договор за ремонт и строително ремонтни 

работи на ВПД от 2008г.  

10. ЗМ № 122/2011г. – относно сключен договор за строително – ремонтни дейности от 

март 2009г.  

11. ЗМ № 127/2011г. – относно сключен договор с предмет строително – ремонтни 

дейности от 2008г. 

12. ДП № 12/19.04.2010г. – относно справка за служител на ИА „СД на МО”. 

 

Във Военно - апелативна прокуратура 

 

1. Преписка № 353/2011г. – относно отменяне постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство. 

2. Преписка № 452/2010г. – относно отменяне постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство. 


