
ЗАПОВЕД 
на 

на министъра на отбраната 

 

 

 

25.07.2014 г.        № Р-302 гр. София 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно назначаване на комисия, начин на работа и определяне 

на критерии за одобряване на искания по Глава Втора на 

Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансова или материална помощ и за 

предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради 

в управление на Министерството на отбраната или структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната 

 

На основание чл. 11 от Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения 

във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната 

или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, обн. ДВ, бр. 61 от 

2014 г. (Наредбата) и във връзка с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Наредбата 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. Назначавам постоянно действаща комисия в състав, както следва: 

Основни членове: 

Председател: Николай Иванов Икономов – заместник-директор на Дирекция 

„Социална политика“ 

Секретар: Ненка Симеонова Делевска – изпълнител в дирекция „Социална 

политика“ 

Членове: 1. Манол Петров Тенчев – главен експерт в дирекция 

„Социална политика“ ; 

2. Маргарита Стоянова Георгиева - главен експерт в дирекция 

„Правно-нормативна дейност“; 

3. Драгомир Пеев Николов – главен експерт в дирекция 

„Планиране, програмиране  и бюджет“; 

4. Пламен Методиев Мачев  -  държавен експерт в дирекция 

„Финанси“ 

5. Полк. Владимир Борисов Митев – държавен експерт в 

дирекция „Логистика“. 



2. Определям начин на работа на комисията, както следва: 

2.1.Председателят на комисията организира провеждането на заседанията, като 

за целта уведомява писмено членовете й. 

2.2. Комисията провежда заседания, ако присъстват не по-малко от 2/3 от 

членовете й.  

2.3.Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно 

гласуване. 

2.4. За работата си комисията съставя протокол, при условията на чл. 13, ал. 1 

и 2 от наредбата. 

2.5.Административно-техническото обслужване на дейността на комисията се 

осъществява от отдел „Социални дейности” в дирекция „Социална политика”. 

3. Определям критерии за одобряване на искане за отпускане на финансова 

помощ по Глава Втора от Наредбата, както следва: 

3.1.Обществена значимост  

На преценка подлежат: обвързаността на искането с дейността на юридическото лице 

в областта на  сигурността  и отбраната; съответствието с обявените от 

Министерството на отбраната политики в областта на отбраната и сигурността; 

осъществяването на военно-патриотична дейност; дейностите  по чл. 15 и чл. 16 от 

Закона за военните паметници. Съответствие на искането с целта на финансиране. 

3.2. Ефективност и устойчивост на резултатите 

На преценка подлежи очакваното пряко и положително въздействие от изпълнението 

на дейностите по искането върху широк кръг лица. 

3.3. Бюджет и ефективност на разходите. 

В рамките на утвърдените бюджетни средства за съответната година за 

дейности/мероприятия по чл.226м от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, на преценка подлежи: необходимостта на предвидените разходи 

за изпълнението на конкретната дейност/мероприятие; съответствието на 

предвидените разходи с предмета на конкретната дейност/мероприятие. 

Със заповедта да се запознаят определените в нея длъжностни лица, за 

изпълнение. 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ 

Резервни 

членове: 

1. Полк. Георги Кирилов Петков – държавен експерт в 

дирекция „Социална политика“ ; 

2. Александра Иванова Маркова - главен експерт в дирекция 

„Правно-нормативна дейност“; 

3. Таня Цветанова Мишева – главен експерт в дирекция 

„Планиране, програмиране  и бюджет“; 

4. Татяна Златанова Чакърова – главен експерт  в дирекция 

„Финанси“; 

5. Подп. Огнян Георгиев Цветков – главен експерт в дирекция 

„Логистика“. 

 


