
З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

10.05.2017 г.                               ОХ – 444         гр. София 

 

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, чл. 28, ал. 1 от 

Закона за достъп до обществена информация и чл. 4, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерство на отбраната 

З А П О В Я Д В А М :  

1. Възлагам на заместник-министрите на отбраната функции по 

подпомагане на министъра на отбраната при ръководството, координацията и 

контрола по осъществяването на политиката в министерството, в структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия, както 

следва: 

1.1.  На заместник-министъра на отбраната по ресурсите 

АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ: 

1.1.1.  Политиката в областта на планирането и управлението на 

ресурсите за отбрана; 

1.1.2.  Политиката в областта на проектното управление в 

Министерството на отбраната; 

1.1.3.  Политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната; 

1.1.4.  Политиката в областта на стандартизирането, кодифицирането и 

сертифицирането на военната и специалната продукция за нуждите на 

въоръжените сили; 

1.1.5.  Политиката в областта на подготовка на страната за отбрана; 
1.1.6.  Политиката в областта на публично-частното партньорство; 

1.1.7.  Политиката по управление на недвижимите имоти, предоставени в 

управление на Министерството на отбраната, в т. ч. освобождаване от 

ненужните такива; 

1.1.8.  Политиката по управление на движимите вещи – държавна 

собственост, в т. ч. политиката по освобождаване от ненужното имущество, 



включително и по утилизация и унищожаване на негодно и ненужно 

въоръжение, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия; 

1.1.9. Политика по опазване и възстановяване на околната среда; 

1.1.10. Здравната политика, военномедицинското и 

психологическото осигуряване; 

1.1.11. Политиката по ресурсното осигуряване (стопанската дейност) 

в областта на военното образование и военнонаучните изследвания; 

1.1.12. Политиката по създаване на безопасни и здравословни 

условия за изпълнение на военната служба и за полагане на труд; 

1.1.13. Социалната политика в Министерството на отбраната, 

развитието на социалния статус на военнослужещите и на цивилните служители, 

отдиха и възможностите за спорт и възстановяване; 

1.1.14. Политиката по полагане на грижи за ветераните, 

военноинвалидите и военнопострадалите; 

1.1.15.  Политиката в областта на взаимодействието с 

неправителствени организации, включително с военнопатриотичните съюзи, 

организации и сдружения. 

1.2. На заместник-министъра на отбраната по сигурност и отбрана 

АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ: 

1.2.1.  Международната политика на Министерството на отбраната; 

1.2.2.  Политиката на Министерството на отбраната във връзка с 

членството на Република България в ОССЕ и ЕС и подготовката и провеждането 

на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., която е от 

компетентността на Министерството на отбраната. 

1.2.3.  Политиката на Министерството на отбраната за колективна 

отбрана и сигурност във връзка с членството на Република България в НАТО и 

общата политиката за сигурност и отбрана във връзка с членството на 

Република България в ЕС; 

1.2.4.  Политиката по изграждане на способности в областта на 

комуникационната и информационна поддръжка и кибер отбрана; 

1.2.5.  Политиката по развитието на нормативната уредба в областта на 

отбраната и сигурността на страната; 

1.2.6.  Информационната политика на Министерството на отбраната и 

Българската армия, включително по предоставяне на информация на 

обществеността и по опазването на класифицираната информация; 



1.2.7.  Политиката по осъществяване на военнопатриотичното възпитание 

и обучение; 

1.2.8.  Политиката по развитие на научните изследвания и управление на 

военното образование; 

1.2.9.  Политиката по управление на човешките ресурси, с изключение на 

администрирането на процесите по възникване, изменение и прекратяване на 

правоотношенията с военнослужещите и цивилните служители; 

1.2.10.  Политиката по управление на резерва на въоръжените сили. 

2. Възлагам на заместник-министрите на отбраната участието във 

ведомствени и междуведомствени съвети, работни групи и комисии, както 

следва: 

2.1.  На заместник-министъра на отбраната по ресурсите 

АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ: 

2.1.1.  Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност 

на доставките; 

2.1.2. Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към 

Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на 

доставките; 

2.1.3.  Консултативния съвет за проектно управление към министъра на 

отбраната; 

2.1.4.  Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане; 

2.1.5.  Съвет по условия на труд в Министерството на отбраната; 

2.1.6.  Национален съвет по наркотични вещества; 

2.1.7.  Съвет по организиране дейностите на Министерството на 

отбраната, свързани с изпълнение на Механизма за сътрудничество и оценка на 

Европейската комисия и с участието на Република България като водеща нация 

в Доверителния фонд на НАТО към Инициативата „Изграждане и интегритет“ 

(Съвета по антикорупция). 

2.2. На заместник-министъра на отбраната по сигурност и отбрана 

АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ: 

2.2.1.  Съвет по европейските въпроси; 

2.2.2.  Съвет по Европейска комуникация; 

2.2.3.  Междуведомствена работна група за координиране и контролиране 

на дейностите за присъединяването на Република България към Шенгенското 

пространство. 



2.2.4.  Съвет по сигурността при Министерския съвет; 

2.2.5.  Междуведомствената комисия за експортен контрол и 

неразпространение на оръжия за масово унищожение към Министерство на 

икономиката и енергетиката; 

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

ОПСО на ЕС; 

2.2.7.  Националния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси; 
2.2.8.  Съвет по децентрализация на държавното управление; 

2.2.9.  Съвет по административна реформа; 

2.2.10.  Отраслов съвет за социално сътрудничество в 

Министерството на отбраната. 

3. Заместник-министрите на отбраната осъществяват контрол при 

провеждане на ресорните им политики като изискват и съгласуват по 

компетентност становища, предложения и докладни записки от ръководителите 

на административни структури в Министерството на отбраната и от 

ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. 

3.1.  В изпълнение на функциите си по т. 1.1 заместник-министъра на 

отбраната по ресурсите АНАТОЛИИ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ отговаря за 

осъществяването на контрол върху дейността на следните пряко подчинени на 

министъра на отбраната структури и търговски дружества с държавно участие в 

капитала, в които министъра на отбраната упражнява правата на държавата: 

3.1.1.  Военномедицинска академия; 

3.1.2.  Военна академия „Г. С. Раковски“; 

3.1.3.  Националния военен университет; 

3.1.4.  Висшето военноморско училище; 

3.1.5.  Професионалните сержантски колежи; 

3.1.6.  Института по отбрана; 

3.1.7.  Националната гвардейска част; 

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

3.1.9.  търговските дружества с държавно участие в капитала, в които 

министъра на отбраната упражнява правата на държавата. 

3.2. В изпълнение на функциите си по т. 1.2 заместник-министъра на 

отбраната по сигурност и отбрана АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ 



отговаря за осъществяването на контрол върху дейността на следните пряко 

подчинени на министъра на отбраната структури: 

3.2.1- Военномедицинска академия; 

3.2.2. Военна академия „Г. С. Раковски“; 

3.2.3.  Националния военен университет; 

3.2.4.  Висшето военноморско училище; 

3.2.5. Професионалните сержантски колежи; 

3.2.6.  Института по отбрана; 

3.2.7.  Информационния център на Министерството на отбраната; 

3.2.8.  Националния военноисторически музей. 

4.  Министърът на отбраната може да възлага на заместник-

министрите и други правомощия или задачи по изпълнението на държавната 

политика в областта на отбраната, както и участие във ведомствени и 

междуведомствени съвети и други органи. 

5.  Възлагам на заместник-министъра на отбраната по сигурност и 

отбрана АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ да подписва решения за 

предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена 

информация, както и да подписва уведомления по смисъла на чл.чл. 29-33 от 

Закона за достъп до обществена информация по образувани производства за 

предоставяне на достъп до обществена информация. 

6.  В изпълнение на възложените функции, заместник-министрите на 

отбраната изготвят доклади, отчети, анализи и проекти на решения на 

министъра на отбраната. 

7.  При изпълнение на функциите си заместник-министрите използват 

експертизата на администрацията на Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната, включително службите 

„Военна информация“ и „Военна полиция“, командванията на видовете 

въоръжени сили, Съвместното командване на силите, като имат право да 

изискват и получават информация, справки и други материали по тяхна 

преценка. 

8. Ръководителите на административни звена в Министерството на 

отбраната и ръководителите на структури, пряко подчинени на министъра на 

отбраната, докладват лично на съответния заместник-министър, съобразно 

определените функции и делегираните правомощия по т.т. 1-5, документите по 

които се предвижда решение или подпис от министъра на отбраната. 



9.  Заместник-министрите на отбраната имат право на свободен достъп 

до всички щабове и формирования на въоръжените сили и могат да 

осъществяват контрол върху тяхната дейност в обхвата на функциите им. 

10.  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. 

11.  Отменям М3 № ОХ-150/14.02.2017 г. за определяне на функциите и 

делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната. 

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

            КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 
 


