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З А П О В Е Д 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

05.01.2014 г.               № ОХ - 1                                  гр. София 

 

Относно: Изменение и допълнение на МЗ № ОХ-855/26.11.2014 г. относно 

определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите 

на отбраната 

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 31, ал. 1 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 4, ал. 2 от 

Устройствения правилник на Министерство на отбраната 

 

З А П О В Я Д В А М: 

В МЗ № ОХ-855/26.11.2014 г. относно определяне на функциите и   

делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната се извършват 

следните изменения и допълнения: 

1. В т.1: 

1.1. В т.1.1. се създава подточка 1.1.7. 

        „1.1.7. Политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната.“ 

1.2. Подточки 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 и 1.2.8. се заличават. 

            1.3. Създава се подточка 1.3: 
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        „1.3. На заместник-министъра на отбраната Димитър 

Кюмюрджиев: 

          1.3.1. Политиката на Министерството на отбраната във връзка с 

членството на Република България в НАТО, ОССЕ и ЕС; 

         1.3.2.  Международната политика на Министерството на отбраната; 

          1.3.3. Политиката по управление на държавната собственост-движими 

вещи и недвижими имоти, предоставени в управление на Министерството 

на отбраната. 

          1.3.4. Социалната политика в Министерството на отбраната, 

развитието на социалния статус на военнослужещите и на цивилните 

служители, отдиха и възможностите за спорт и възстановяване; 

          1.3.5. Политиката по полагане на грижи за ветераните, 

военноинвалидите и военнопострадалите; 

          1.3.6. Политиката в областта на взаимодействието с неправителствени 

организации, включително с военнопатриотичните съюзи, организации и 

сдружения;   

           1.3.7. Политиката по осъществяване на военнопатриотичното 

обучение.“ 

         2. В т.2: 

         2.1. Подточки 2.1.2 и 2.2.6 се заличават. 

         2.2. Създава се подточка 2.3: 

    „2.3. На заместник-министъра на отбраната Димитър Кюмюрджиев: 

      2.3.1. Междуведомствената комисия за експортен контрол и 

неразпространение на оръжия за масово унищожение към Министерство на 

икономиката и енергетиката; 

      2.3.2. Междуведомствен съвет по участие на Р България в НАТО и 

ОПСО на ЕС; 
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      2.3.3. Съвет по европейските въпроси; 

      2.3.4. Съвет по Европейска комуникация; 

      2.3.5. Междуведомствена работна група за координиране и 

контролиране на дейностите за присъединяването на Р България към 

Шенгенското пространство“. 

           3. В т.3: 

           3.1. Подточка 3.2.2 се заличава. 

           3.2. Създава се подточка 3.3: 

     „3.3.На заместник-министъра на отбраната Димитър Кюмюрджиев“: 

      3.3.1. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело.“ 

            4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на администрацията на 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и личния състав на въоръжените сили на Република България и да се 

публикува на интернет страницата на министерството. 

  

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

                                                                              НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

 

 


