
 

Нормативната база, регламентираща дейността в 

Комендантство – МО, включва:  

 

- Конституция на Република България;  

- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България;  

- Кодекс на труда;  

- Административно процесуален кодекс; 

- Закон за защита на класифицираната информация и ППЗЗКИ; 

- Закон за задълженията и договорите; 

- Закон за обществените поръчки и ППЗОП; 

- Закон за достъп до обществена информация; 

- Закон за защита от дискриминация; 

- Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република 

България; 

- Колективен трудов договор; 

- Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси, Закон за защита на личните данни; 

- Закон за държавната собственост, Правилник за прилагане на 

закон за държавната собственост. 
 

Подзаконови нормативни актове. 

- Наредба Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за 

изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при 

изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични 

условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия; 

- Наредба Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на 

служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му 

продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за 

изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на 

служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните 

на официални празници; 

- Наредба Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти 

от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на 

компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които 

живеят при условията на свободно договаряне; 

- Наредба за командировките в страната; 

- Наредба за работното време, почивките и отпуските;  

- Наредба за структурата и организацията на работната заплата; 

- Заповеди на министъра на отбраната и на началника на 

Комендантство – МО. 


