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СЪДЪРЖАНИЕ: Относно   отмяна   на   Министерска   заповед  

                      № ОХ- 823/ 28.10.2011г.   

 

 

       С оглед на доброто управление на бюджета за 2011 г. и 

извършената редукция на личен състав, Министерството на 

отбраната реализира икономия от фонд „Работна заплата”. 

       След обсъждане на Съвет по отбрана на 26.10.2011г. беше взето 

решение за изплащане на допълнително материално стимулиране на 

военнослужещите и цивилните служители, като методиката за 

определяне на размера на възнагражденията бе установена със 

заповед № ОХ-823/28.10.2011г.  

       Впоследствие, след приемането от Министерския съвет на 

31.10.2011г. на проекта на бюджет на Министерството на отбраната 

за 2012 г., се установи, че няма да бъдат осигурени допълнителни 

средства в размер на 82 млн. лева за изплащане на оставащи суми по 

договора за доставка на хеликоптерите „Пантер”. С това бюджетът 

на Министерството на отбраната се намалява с общо 92 млн. лева.  

       Ето защо, на извънреден Съвет по отбрана на 07.11.2011г. беше 

взето решение за пренасочване на икономиите от фонд „Работна 

заплата” за плащане на част от стойността на хеликоптерите през 

2011 г., с което да се обезпечи необходимото финансово осигуряване 

на системата за отбрана, включително и за безпрепятственото 

изплащане на работните заплати на военнослужещи и цивилни 

служители през 2012 г. 

      Пренасочването на спестените средства за разплащания за 

догодина е тежко решение за всички, но по този начин се осигурява 

нормалното функциониране на Въоръжените сили през следващата 

година.  

 

Като отчитам горното и на   основание   чл.   31,    ал.  1   от   

Закона    за    отбраната  и  Въоръжените сили на Република 

България  

 

 



 

 

З А П О В Я Д В А М 

 

  

Отменям Заповед № ОХ – 823 от 28.10.2011 г. относно 

изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати високи 

резултати в служебната дейност на военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

           

 Изпълнението на заповедта възлагам на началниците 

(ръководителите) на Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

 

 

 

     МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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