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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 юни 2011г. до 20 юли 2011г. в Инспектората на МО е получен един 

анонимен сигнал от сайта на КППК в Министерския съвет. В сигнала се изнасят факти и 

обстоятелства, касаещи неправилно определяне на кандидатите за участие в състава на 

Единадесета рота за охрана на летище Кандахар в Ямбол. По случая е извършена проверка, 

по която е установено, че сигнала е основателен. Изготвен е доклад до Министъра на 

отбраната с предложения командирът на Сухопътни войски и на военното формирование в 

Стара Загора да предявят взискания към военнослужещите, допуснали нарушенията. 

Предложенията са утвърдени.  

 

 

 

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 № 60-Сл/13.07.2011г. – относно предоставяне на документация за 

извършване на строително-монтажни и ремонтни работи, за упражняване на авторски 

и строителен надзор и за изработка на цялостен интериорен проект и за делегиране на 

правомощия за упражняване на контрол по изпълнение на тези договори на 

длъжностно лице. 

2. Преписка № 1693/14.07.2011г. – относно прекратяване на наказателно производство 

срещу неустановени длъжностни лица за нарушаване на служебни задължения и 

превишаване на властта по отношение на контрола при изпълнение на строително-

ремонтни дейности. 

 

Във Военно-апелативна прокуратура – София: 

 

1. Преписка № 699/14.07.2011г. – относно потвърждаване на постановление за отказ да 

се образува досъдебно производство 
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Във Военно-окръжна прокуратура – Варна: 

 

1. Преписка № ПД-55/27.06.2011г. – относно прекратяване на наказателно производство 

срещу длъжностни лица за извършено престъпление – липса на имущество във военен 

клуб. 

   

В Регионална служба “Военна полиция”- София 
 

1. Преписка ВДП-43/27.06.2011г. – относно образувано досъдебно производство срещу 

длъжностни лица за нарушаване на служебни задължения при сключването и 

изпълнението на договор за ремонтни и строително-монтажни работи. 

 

 

 


