
З А П О В Е Д 
НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА 

„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” 

 

14.06.2022 г.                           № 270                                          гр. София 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно изменение и допълнение на заповед 

№ 191/14.05.2020 г., за обявяване на Вътрешни правила за 

управление на цикъла на обществените поръчки в 

Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” 

 

На основание чл. 6, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Правилника за устройството и 

дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и във връзка с 

доклад на комисия от Инспектората на министерството на отбраната с вх. № 2-

1808/27.05.2022 г. относно резултати от извършена тематична проверка, 

извършена в изпълнение на МЗ № Р-118/01.04.2022 г., 

 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Изменям чл. 8, ал. 1 от заповед № 191/14.05.2020 г., както следва: 

„ТС се разработват въз основа на Заявка за разработване на ТС за 

услуга/доставка – Приложение № 2 и 2а, изготвена от Заявителя“. 

2. Изменям приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 от заповед № 191/14.05.2020 

г., с приложението към настоящата заповед. 

3. Създава се приложение № 2а към чл. 8, ал. 1 от заповед 

№ 191/14.05.2020 г., приложение към настоящата заповед. 

4. Всички останали разпоредби и приложения на заповед 

№ 191/14.05.2020 г., за обявяване на Вътрешни правила за управление на 

цикъла на обществените поръчки в Института по отбрана „Проф. Цветан 

Лазаров” остават непроменени. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав на 

Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

Изпълнението на заповедта възлагам на директорите на дирекции в  

Института по отбрана, а контрола на заместник-директорът на Института по 

отбрана. 

 

Приложение: 

1. Заявка за разработване на техническа спецификация за услуга, 

приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 от заповед № 191/14.05.2020 г., – 1 (един) 

лист. 

2. Заявка за разработване на техническа спецификация за доставка, 

приложение № 2а към чл. 8, ал. 1 от заповед № 191/14.05.2020 г., – 1 (един) 

лист. 

                           ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА   

„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” 
 

ПОЛКОВНИК ДОЦ. Д.Н.                                     /П/ 

БОРИСЛАВ ГЕНОВ 
 

 


