
 

ЗАПОВЕД 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

06.04.2010 г. № ОХ-194 гр. София 
 

Относно: Разпределение на функции и делегиране на правомощия на 

заместник-министрите на отбраната  

(Допълнена със заповед на министъра на отбраната на Република 

България № ОХ-286 от 13.05.2010 г. и изменена и допълнена със 

заповед на министъра на отбраната на Република България № 

ОХ-312 от 21.05.2010 г.) 

 

 

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България и във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за администрацията 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. Възлагам на заместник-министрите на отбраната функции по 

подпомагане на министъра на отбраната при определянето, провеждането и 

контрола на изпълнението на политики в министерството, в структурите на 

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

следва: 

 

а) На заместник-министъра на отбраната г-н Валентин Радев: 

- Политиката в областта на планирането, разпределението и 

законосъобразното и ефективно разходване на ресурсите за отбрана; 

- Политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната; 

- Политиката в областта на стандартизирането, кодифицирането и 

сертифицирането на военната и специалната продукция за нуждите на 

въоръжените сили;  

- Политиката в областта на публично-частното партньорство в 

производството и връзките с производители и доставчици на въоръжение 

и техника; 

- Политиката по управление на човешките ресурси, военното образование 

и военнонаучните изследвания;  

- Политиката в областта на подготовка на страната за отбрана; 

- Политиката в областта на освобождаване от ненужно имущество, 

включително и по утилизация и унищожаване на негодно и ненужно 

въоръжение, боеприпаси и други военни средства и материали;  

- Здравната политика, военномедицинското и психологическото 

осигуряване; 



- Политиката за създаване на безопасни и здравословни условия за 

изпълнение на военната служба и за полагане на труд; 

- Политиката за опазване и възстановяване на околната среда. 

 

б) На заместник-министъра г-жа Августина Цветкова: 

- Политиката по управление на собствеността - движима и недвижима на 

Министерството на отбраната; 

- Социалната политика в Министерството на отбраната, развитието на 

социалния статус на военнослужещите и на цивилните служители, отдиха 

и  възможностите за спорт и възстановяване; 

- Политиката за грижи за ветераните, военноинвалидите и 

военнопострадалите;  

- Политиката в областта на взаимодействието с неправителствени 

организации, включително с военно-патриотични съюзи, организации и 

сдружения; 

- Политиката на Министерството на отбраната във връзка с членството на 

Република България в НАТО и ЕС; 

- Международната политика на Министерството на отбраната;  

- Политиката за борба с корупцията ; 

- Политиката в областта на осъвременяване и подобряване на нормативната 

уредба на Министерството на отбраната; Политиката за военно-

патриотично обучение; 

- Информационната политика на Министерството на отбраната и 

Българската армия, включително по предоставяне на информация на 

обществеността и по опазването на класифицираната информация. 

 

2. Възлагам на заместник-министрите на отбраната участието във 

ведомствени и междуведомствени съвети, както следва: 

а) на  заместник-министъра на отбраната г-н Валентин Радев участието в: 

- Съвет по въоръженията като негов председател; 

- Междуведомствения съвет по експортен контрол и неразпространение 

на оръжията за масово поразяване; 

- Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет; 

- Националния съвет по наркотичните вещества; 

- Съвет за държавните резерви и военновременните запаси; 

- Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления 

комплекс и мобилизационната готовност на страната; 

- Национален пандемичен комитет; 

- Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани 

болести към Министерски съвет. 

б) на  заместник-министъра на отбраната г-жа Августина Цветкова 

участието в: 

 - Междуведомствения съвет по участието на България в НАТО; 



 - Съвет по европейски въпроси; 

- Съвет по административната реформа; 

- Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към   

  Министерски съвет; 

- Междуведомствен съвет за специални обществени поръчки с  

  компенсаторно споразумение; 

- Съвет по европейска комуникация; 

- Национален съвет за сътрудничество по етническите и  

  демографските въпроси към Министерски съвет; 

- Съвет по децентрализация на държавното управление; 

- Национален съвет за инспектиране на труда; 

- Отраслов съвет за социално сътрудничество като негов  

  председател; 

- Постоянен съвет по антикорупция в Министерството на  

  отбраната като негов председател. 

 

3. Възлагам на заместник-министрите на отбраната общия контрол на 

дейността на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на 

търговските дружества с принципал министъра на отбраната, както следва: 

а) на г-н Валентин Радев - Военна академия „Г. С. Раковски”, 

Националния военен университет, Военномедицинска академия, Висшето 

военноморско училище, професионалните сержантски колежи, Института по 

отбрана, Националния военноисторически музей и търговските дружества с 

принципал министъра на отбраната; 

б) на г-жа Августина Цветкова  - Националната гвардейска част, 

Изпълнителната агенция „Социални дейности на Министерството на 

отбраната”, а след влизане в сила на Постановление № 54 на Министерския 

съвет от 01.04.2010г. за приемане на Устройствен правилник на 

Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко 

подчинение на министъра на отбраната - Комендантството–МО,  

Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. 

 

4. Възлагам на заместник-министъра на отбраната г-жа Августина 

Цветкова по Закона за достъп до обществена информация: 

          4.1. да подписва решенията за предоставяне на достъп или отказ за 

предоставяне на достъп до обществена информация; 

          4.2. да подписва уведомленията по чл. 29-33 от Закона за достъп до 

обществена информация по образувани производства за предоставяне на достъп 

до обществена информация. 

  

5. На заместник-министрите могат да бъдат възлагани и други задачи и 

правомощия във връзка с реализирането на държавната политика в областта на 

отбраната, както и участие във ведомствени и междуведомствени съвети и 

органи с моя нарочна заповед или разпореждане. 

 



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

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

отбраната.  

 

7. В изпълнение на функциите си заместник-министрите използват 

експертизата  на администрацията на Министерството на отбраната,  

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната включително на 

службите „Военна информация” и „Военна полиция”, щабовете на видовете 

въоръжени сили, Съвместното оперативно командване и Щаба по осигуряване 

и поддръжка като имат право да изискват и получават информации, справки и 

други материали по тяхна преценка.  

 

8. Заместник-министрите 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. 

 

9. 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 ведомството. 

 

10. Отменям заповед на министъра на отбраната № ОХ-596 от 2009 г. 

относно разпределение на функции, възлагане на правомощия и 

оправомощаване на членове на политическия кабинет на министъра на 

отбраната и заповед на министъра на отбраната № ОХ-402/2001 г. за 

определяне функциите на главния секретар на Министерството на отбраната. 

 

11. Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

12. Настоящата заповед влиза в сила от 07.04.2010 г. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

АНЮ АНГЕЛОВ 


