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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 август 2011г. 

  

 

ЧАСТ I 

Извършени проверки от Инспектората на МО  

 

За времето от 20 юли 2011г. до 20 август 2011г. в Инспектората на МО не са получавани 

сигнали.  

 

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”. 

   

Във Военно-окръжна прокуратура – София: 

 

1. Преписка № 195-СП-ПР/12.06.2011г. – относно предоставяне на справка за 

отстраняване на дефекти в отоплителна инсталация в ПК „Рибарица” – МО. 

2. Преписка № 149-П-Пр/05.08.2011г. – относно предоставяне на регистър на финансов 

контрольор за 2008 година. 

3. Преписка ДП № 195-СП-ПР/04.08.2011г. – относно предоставяне на информация за 

вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, 

в сила към ноември 2004г. 

4. Преписка ДП № 195-СП-ПР/04.08.2011г. – относно предоставяне на документация за 

ВПД „Рибарица”. 

5. Преписка ДП № 195-СП-ПР/04.08.2011г. – относно предоставяне на документация – 

заверено копие на договор за строителен надзор. 

6. Преписка ДП № 97-Сл/21.07.2011г. – относно предоставяне на справка за длъжностно 

лице. 

7. Преписка ДП № 97-Сл/25.07.2011г. – относно предоставяне на справка за 

упълномощавани адвокати за процесуално представителство по дела, по които страна 

е съответната агенция или за правно обслужване. 

8. Преписка № 1665/15.08.2011г. – отказ да се образува досъдебно производство по 

преписка за настъпила трудова злополука. 

 

Във Военно-окръжна прокуратура – Варна: 

 

1. Преписка № 54-Сл/11.08.2011г. – предоставяне на информация и документация за 

длъжностни лица. 
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В Регионална служба “Военна полиция” – София: 

 

2. Преписка ЗМ-421/01.08.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за системи за видеонаблюдение. 

3. Преписка ВДП № 26-IV/05.08.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за длъжностно лице. 

4. Преписка ВДП-27-XI/18.08.2011г. – относно предоставяне на документация за 

длъжностно лице. 

 

В Регионална служба “Военна полиция” – Варна: 

 

1. Преписка № 41–Рп/2011г. – относно предоставяне на информация за длъжностно 

лице. 

 

В Регионална служба “Военна полиция” – Плевен: 

 

1. Преписка Пл-1735/06.07.2011г. – относно предоставяне на информация и 

документация за допълнителни контейнери за работата на ПК „Рибарица”. 

 

В Софийска градска прокуратура: 

 

1. Преписка № 491/02.08.2011г. – относно предоставяне на документация за 

преустройство и основен ремонт на ВПД „Витоша”. 

 

 


