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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 март 2012г. 

  

 

ЧАСТ I 

Извършени проверки от Инспектората на МО  

 

За времето от 20 февруари 2012г. до 20 март 2012г. в Инспектората на МО са 

получени пет анонимни сигнала от сайта на КППК в Министерския съвет. Първият 

сигнал е анонимен и е срещу командир на военно формирование, касаещ неправилен 

подбор и номиниране на войнишки състав за участие в сержантски модул, като сигналът 

се разглежда. Вторият сигнал е за военнослужещ от медицински пункт, относно 

недопускане за кандидатстване за мисия в Афганистан, като по случая се извършва 

проверка. Третият е срещу командир на военно формирование за злоупотреба със 

служебно положение, като сигналът е разпределен за разглеждане от командването на 

вида въоръжена сила. Четвъртият е също за злоупотреба със служебно положение от 

страна на командир на военно формирование, който е разпределен за разглеждане от 

служба „Военна полиция”. Петият касае сигнал за неправилно номиниране на 

военнослужещи за мисия в Афганистан и се разглежда от инспектората на МО.  

 

ЧАСТ II 
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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. №79-Сл/2010 от 05.03.12- за нужди по разследване на досъдебно производство да 

бъдат изпратени заверени копия от документи. 

2. №07-04-39 от 05.03.12- постъпило писмо, относно предоставяне на справка с 

данни за призоваване. 

3. №07-04-24 от 07.03.12- постъпило писмо за прекратяване на наказателно 

производство. 

4. №2577/2010 от 07.03.12- препис от постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство. 

5. №2344/2010 от 12.03.12- препис от постановление за прекратяване на наказателно 

производство по досъдебно производство. 

6. ДП №189-Сл/2010 от 27.03.12- писмо, относно предоставяне на документи и 

справки. 

7. №110-СЛ/2010 от 27.03.12- писмо, относно предоставяне на документи. 

8. №3121/2010 от 28.03.12- препис от постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство по преписка. 

9. №1060/2010 от 16.03.12- постановление за прекратяване на наказелно 

производство по досъдебно производство. 

10. 07-04-38 от 13.03.12- постановление за прекратяване на наказателно производство 

по досъдебно производство. 

 

Във Военно-окръжна прокуратура- Варна: 

1. №ПД 17/2012 от 01.03.12- постановление за частично прекратяване на 

наказателно производство по досъдебно производство. 

2. № ПД 16/2012 от 01.03.12- постановление за прекратяване на наказателно 

производство по досъдебно производство 
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3. № ПД 20/2012 от 12.03.12- постановление за частично прекратяване на 

наказателно производство по досъдебно производство. 

 

Във Военно-окръжна прокуратура-Пловдив: 

1. ДП №52-ПР/2011 от 28.03.12- връщане на оригинално досие по обществена 

поръчка. 

2. ПД №72/2012 от 14.03.12- постановление за прекратяване на досъдебно 

производство. 

 

В Регионална служба „Военна полиция” – Варна: 

1. № ВДП 12 от 19.03.12- писмо , относно предоставяне на договорно досиета в 

оригинал. 

 

В Регионална служба „Военна полиция” – Варна: 

1. № ВН-ВДП-12/10 от 07.03.12- уведомление за участие в досъдебно производство. 

 

Регионална служба „Военна полиция”- Плевен: 

1. № ПЛ-514 от 02.03.12- писмо, относно искане на отговори на въпроси. 

2.  

Държавна агенция „Национална сигурност”: 

1. № В-366 от 14.03.12- писмо, относно искане на информация. 

 


