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

ЗАПОВЯДВАМ : 

I. В  заповед  на  минисrьра  на  отбраната  №  ОХ  — 482/30.07.2010 г . да  се  
нанесат  следните  изменения  и  допълнения : 

1.1. Наименованието  на  Раздел  III да  се  измени  както  следва : „Хр~нене  на  
военнослужещите  от  Министерството  на  отбраната , структурите  на  пряко  
подчинение  на  министъра  на  отбраната  и  Българската  армия  при  участие  в  
занятия , учения , тренировки  и  лагери." " 

1.2. В  Раздел  III към  т. 4, елед  текста  „по  приложение  2." да  се  допълни  
текста  „или  по  приложение  S." 

1.3. В  раздел  IV, т. 14, след  текста  „с  непрекъснат  трудов  процес " да  се  
допълни  текста  „и  в  производства  по  горещо  и  електролизно  поцинковане  и  
галванотехника . . . ." 

1.4. В  раздел  VIII, т.11, тексrьт  „съrласно  приложения  22 и  23" да  се  
измени  „ съгласно  приложения  22, 23 и  24." 

1.5. В  раздел  VIП  текстът  на  т. 13 да  се  измени , както  следва : 
„Ръководителите  на  структури  на  пряко  подчинение  на  министъра  на  

отбраната , където  няма  столове  за  осигуряване  на  безплатна  храна  на  
правоимащите  по  настоящата  заповед  лица , въз  основа  на  анализ  избират  
икономически  по-благоприятната  организация  между  войсково  хранене  или  
хранене  от  външен  изпълнител , а  командващият  на  Съвместно  командване  на  
силите  и  командирите /началниците  на  военни  формирования , които  разполагат  
с  юридичеека  правосубектноет , въз  основа  на  същия  критерий  избират  за  
подчинените  си  военни  фо .рмирования  организация  между  войсково  хранене  
или  хранене  от  външен  изпълнител ." 

1.6. В  раздел  VIII, текстът  на  т .14 да  се  измени , както  следва :' 
„Когато  е  обективно  невъзможно  организирането  на  войсково  хранене  или  

хранене  от  външен  изпълнител , ръководителите  на  струкгури  на  пряко  
подчинение  на  минисrьра  на  отбраната , командващият  на  Съвместно  

СЪДЪРЖАНИЕ : Изменение  и  допълнение  на  заповед  на  министъра  на  
отбраната  Ns ОХ  — 482/30.07.2010 г ., относно  осиrуряване  на  
безплатна  храна  на  военнослужещите  и  цивилните  служители  
от  Министерството  на  отбраната , структурите  на  пряко  
подчинение  на  минисrьра  на  отбраната  и  Българската  армия  и  
курсантите  от  висшите  военни  училища  в  ми  но  в  еме 	~ 
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МИНИСТЪР  НА  ОТБРАНАТА  
БЪЛГАРИЯ  

Ю  ААТЕЛОВ  

командване  на  силите  и  командирите /началниците  на  военни  формирования  
издават  заповед  за  изплащане  на  правоимащите  лица  стойността  на  полагащите  
се  безплатна  храна , добавки  и  ободряващи  напитки , изчислени  по  съответните  
приложения  на  настоящата  заповед ." 

1.6. От  раздел  VIII се  отменят  точки  14.1, 14.2, 15 и  15.1. 
1.7. В  приложение  4, след  табличната  част  в  пояснителния  текст  думата  

„газирани " да  се  измени  думата  „тонизиращи ". 
2. Заповедта  влиза  в  сила  от  01.0.1.2012 г . 

Контрол  по  изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  заместник  - 
минисrьра  на  отбраната  Валентин  Радев . 
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