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У К А З А Н И Я

НА НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

<к$Ж  2013 г. № pf/\ ~ jj у гр. София

ОТНОСНО: Организиране дейността по отсрочване на запасни и техника-запас от
повикване във въоръжените сили при мобилизация.

В изпълнение на „Наредба за отсрочване от повикване във въоръжените 
сили при мобилизация на резервисти и техника”, приета с ПМС № 150 от 
13.06.2001 г., изм. и доп., бр. 83 от 13.10.2006 г., „Наредба за отсрочване на 
запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация”, 
приета с ПМС № 114 от 16.05.2013 г„ обн„ ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 
01.01.2014 г. и указания от дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”, да се 
има за изпълнение следното:

I. Началниците на военни окръжия/отдел „Столичен” да организират:
1. Изпълнението през 2013 г. на „Наредба за отсрочване от повикване във 

въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника”, приета с ПМС № 
150 от 13.06.2001 г„ изм. и доп., бр. 83 от 13.10.2006 г., като няма да бъдат 
изпратени за усвояване нови контролни числа за настоящата година. 
Отсрочването да се извърши до 15.12.2013 г„ като отчетите на контролните числа 
за отсрочване на запасни и техника-запас се изпратят в Централно военно 
окръжие до 25.03.2014 г. на хартиен носител и по АИС на адрес: 
s.stefanov@sf.mil.bg.

2. Изпълнението през първата година на отчетния период/ 2014 г. от влизане 
в сила на „Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 
въоръжените сили при мобилизация” на следните дейности по отсрочване на 
запасни и техника-запас:

2.1. До 18.03.2014 г. изучаването и усвояването на изпратените указания за 
отсрочване и списъците с длъжностите на запасните и техника-запас от 
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките 
към Министерския съвет.

2.2. До 31.03.2014 г. изготвянето и изпращането в Централно военно 
окръжие на хартиен носител и по АИС на адрес: s.stefanov@sf.mil.bg списъци на 
дефицитните военноотчетни специалности на запасни и техника-запас по 
области/Столична община, по които ще бъде ограничено условното отсрочване.

2.3. До 31.03.2014 г. началникът на отдел „Столичен” да изпрати до кмета на 
Столична община списък на дефицитните военноотчетни специалности на 
запасни и техника-запас за Столична община, по които ще бъде ограничено 
условното отсрочване.
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2.4. До 30.04.2014 г. получаването от областните управители/кмета на 
Столична община на информация за определените юридически лица с възложени 
военновременни задачи и за юридически лица и еднолични търговци по чл. 12, 
ал. 5 и 6 от Наредбата за планиране на гражданските ресурси за отбрана.

2.5. До 09.05.2014 г. изготвянето на заявки до Централно военно окръжие за 
необходимостта от бланки за удостоверения и талони за отсрочване.

2.6. До 30.11.2014 г. изпълнението на заявките за безусловно и условно 
отсрочване на запасните и техника-запас от областните военни отдели/отдел 
„Столичен”, като контролират за съответствието между длъжностите, за които са 
отсрочени запасните и длъжностите, които изпълняват.

2.7. До 12.12.2014 г. изпращането в Централно военно окръжие на хартиен 
носител и по АИС на адрес: s.stefanov@sf.mil.bg изготвените отчети за 
изпълнението на заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и 
техника-запас, съгласно Приложение № 8 от „Наредба за отсрочване на запасни 
и техника-запас От повикване във въоръжените сили при мобилизация”.

3. Изпълнението през втората година на отчетния период/ 2015 г. от влизане 
в сила на „Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 
въоръжените сили при мобилизация” на следните дейности по отсрочване на 
запасни и техника-запас в Централно военно окръжие:

3.1. До 11.03.2015 г. изучаването на изпратените актуализирани списъци с 
длъжностите на запасните и техника-запас от Междуведомствения съвет по 
отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

3.2. До 30.04.2015 г. получаването от областните управители/кмета на 
Столична община на актуализирани списъци на юридически лица по чл. 12, ал. 5 
и 6 от Наредбата за планиране на гражданските ресурси за отбрана.

3.3. До 30.11.2015 г. изпълнението на актуализираните заявки за безусловно 
и условно отсрочване на запасните и техника-запас областните военни 
отдели/отдел „Столичен”, като контролират за съответствието между 
длъжностите, за които са отсрочени запасните и длъжностите, които изпълняват.

3.4. До 11.12.2015 г. изпращането в Централно военно окръжие на хартиен 
носител и по АИС на адрес: s.stefanov@sf.mil.bg изготвените отчети за 
изпълнението на заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и 
техника-запас, съгласно Приложение № 8 от „Наредба за отсрочване на запасни 
и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация”.

II. Началниците на областни военни отдели:
1. Да изпълняват през 2013 г. изискванията на „Наредба за отсрочване от 

повикване във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника”, 
приета с ПМС № 150 от 13.06.2001 г., изм. и доп., бр. 83 от 13.10.2006 г., като 
няма да бъдат изпратени за усвояване нови контролни числа за настоящата 
година, като:

1.1. До 15.12.2013 г. да се извърши отсрочването на запасни и техника- 
запас.

1.2. До 18.03.2014 г. да се изпратят във военното окръжие отчета на 
контролните числа за отсрочване на запасни и техника-запас.
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2. Да изпълнят през първата година на отчетния период/ 2014 г. от влизане в 
сила на „Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 
въоръжените сили при мобилизация” следните дейности по отсрочване на 
запасни и техника-запас:

2.1. До 18.03.2014 г. да се изучат и усвоят изпратените указания за 
отсрочване и списъците с длъжностите на запасните и техника-запас от 
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките 
към Министерския съвет.

2.2. До 20.03.2014 г. да се изготвят и изпратят във военното окръжие списък 
на дефицитните военноотчетни специалности на запасни и техника-запас за 
съответната област, по които ще бъде ограничено условното отсрочване.

2.3. До 31.03.2014 г. да се изпрати до областния управител списък на 
дефицитните военноотчетни специалности на запасни и техника-запас за 
съответната област, по които ще бъде ограничено условното отсрочване.

2.4. До 30.04.2014 г. да се получи от областните управители информация за 
определените юридически лица с възложени военновременни задачи и за 
юридически лица и еднолични търговци по чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за 
планиране на гражданските ресурси за отбрана.

2.5. До 30.04.2014 г. да се изготвят заявки до военното окръжие за 
необходимостта от бланки за удостоверения и талони за отсрочване.

2.6. До 01.09.2014 г. да се получат от организациите -  крайни заявители 
заявки: приложение № 3 -  поименен списък на безусловно и условно отсрочване 
на запасни и приложение № 5 -  за безусловно и условно отсрочване на техника- 
запас.

2.7. До 30.11.2014 г. да се изпълнят заявките за безусловно и условно 
отсрочване на запасните и техника-запас, като спазват изискванията на „Наредба 
за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили 
при мобилизация” и указанията по отсрочване на Междуведомствения съвет по 
отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

2.8. До 05.12.2014 г. да се изпрати изготвения отчет за изпълнението на 
заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас във 
военното окръжие.

3. Да изпълнят през втората година на отчетния период/ 2015 г. от влизане в 
сила на „Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 
въоръжените сили при мобилизация” следните дейности по отсрочване на 
запасни и техника-запас:

3.1. До 11.03.2015 г. да се изучат изпратените актуализирани списъци с 
длъжностите на запасните и техника-запас от Междуведомствения съвет по 
отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

3.2. До 30.04.2015 г. да се получат от областните управители актуализирани 
списъци на юридически лица по чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за планиране на 
гражданските ресурси за отбрана.

3.3. До 01.09.2015 г. да се получат от организациите -  крайни заявители 
актуализирани заявки: приложение № 3 -  поименен списък на безусловно и 
условно отсрочване на запасни и приложение № 5 -  за безусловно и условно 
отсрочване на техника-запас.



3.4. До 30.11.2015 г. да се изпълнят актуализираните заявки за безусловно и 
условно отсрочване на запасните и техника-запас, като спазват изискванията на 
„Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 
въоръжените сйли при мобилизация”.

3.5. До 04.12.2015 г. да се изпрати изготвения отчет за изпълнението на 
заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас, във 
военното окръжие.

Ш. Длъжностните лица в Централно военно окръжие:
1. До 07.03.2014 г. отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на 

кадри” да изучи и усвои изпратените указания за отсрочване и списъците с 
длъжностите на запасните и техника-запас от Междуведомствения съвет по 
отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

2. До 30.03.2014 г. отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на 
кадри” да изготви/отчет на отсрочените запасни и техника-запас, съгласно 
„Наредба за отсрочване от повикване във въоръжените сили при мобилизация на 
резервисти и техника”, приета с ПМС № 150 от 13.06.2001 г„ изм. и доп., бр. 83 
от 13.10.2006 г.

3. До 16.05.2014 г. отдел „Финансово-стопански дейности” да изготви 
обобщена заявка за необходимостта от бланки за удостоверения и талони за 
отсрочване.

4. До 20.12.2014 г. заместник-началникът на Централно военно окръжие да 
ми представи обобщен отчет за изпълнението на заявките за безусловно и 
условно отсрочване на запасни и техника-запас за първата година на отчетния 
период/ 2014 г. за изпращане до министъра на отбраната.

5. До 21.12.2015 г. заместник-началникът на Централно военно окръжие да 
ми представи обобщен отчет за изпълнението на заявките за безусловно и 
условно отсрочване на запасни и техника-запас за втората година на отчетния 
период/ 2015 г. за изпращане до министъра на отбраната.

6. Възлагам на заместник-началника на Централно военно окръжие 
контрола по спазване на „Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от 
повикване във въоръжените сили при мобилизация”, указанията по отсрочване на 
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките 
към Министерския съвет и изготвените мои указания.

.Щ д а Й Ш К  НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ПОЛКОВНИК СТОЯН СТАМАТОВ 

2 ?  .08.2013 г.


