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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

5006 гр. Велико Търново, бул. „България” №76 

 
 

 

 

 
 
  

З А П О В Е Д 
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

___ август 20____ г. №______ гр. Велико Търново5

СЪДЪРЖАНИЕ:Относно ххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх 

ххххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх хххххххх 

х хххххх хххххххх. 

 
(преамбюл) 

Ххххххххх хххххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх 
ххххххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххх.  

(основание) 

На основание чл.  хххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх 
хххххххххххх хххххх ххххххххх х хххх хххххх и на основание чл. 55, ал. 4 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 

 
З А П О В Я Д В А М: 

 

1. Ххххххх ххххх хххххх хххххххх хххххх хххххх хххххх ххххх хххх хх 
хххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх хххххх ххххххх хххххх ххххх хххх 
хххххх х х хххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххх ххххх.  

1.1. Ххх ххххххх хххххххх ххх хххххх ххх ххххххххххх. 
1.1.1. Хххххххх х ххххххххххх хххххххх. 

– ххххххх ххххххх. 
2. Ххххххх ххххх хххххх хххххххх хххххх хххххх хххххх ххххх хххх хх 

хххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх хххххх ххххххх хххххх ххххх хххх 
хххххх х х хххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххх ххххх.  

2.1. Ххх ххххххх хххххххх ххх хххххх ххх ххххххххххх. 
2.1.1. Хххххххх х ххххххххххх хххххххх. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на хххххххххх 
ххххххххххххх хххххххххххх. 
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20mm 



Гриф за сигурност!2 

Рег. №RB217304-031-04/____________/__.__.20___ г.1 2/3 

(12) 

(12) 

Контрол по изпълнението на заповедта да осъществи ххххххххх 
хххххххххххх ххххххххххххх. 

Опис на приложенията: 
1. Наименование на приложението – некласифицирана информация, 2 

(два) броя листи. 
2. Наименование на приложението – некласифицирана информация, 1 

(един) брой листи. 
(когато са неразделна част от основния документ) 

 
НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

Бригаден генерал инженер                           Цветан Харизанов 

    __.__.20__ г. 
 
 
Отпечатано в 1 (един) екземпляр – за НВУ „Васил Левски” – СД №5 
 
Изготвил/отпечатал: 
Старши експерт в отделение УНДУК         
Цивилен служител                            Пламен Стоянов 
___.___.20___ г.  
 
Визирал: 
1. Главен юрисконсулт 
Цивилен служител                             Татяна Пиринска 
___.___.20___ г. 
 
2. Началник на служба „Сигурност на информацията”,  
той и служител по сигурността на информацията в НВУ „Васил Левски” 
Майор                                 Павлин Кабакчиев 
___.___.20___ г. 
 
3. Началник на служба АДО 
Майор                            Георги Колев 
___.___.20___ г. 
 
Извел заповедта: 
Завеждащ РКИ 
Цивилен служител                             Йорданка Александрова 
___.___.20___ г. 
 
Размножено в 2 (две) копия. 
Копие №1 – за военно формирование52520 – град Шумен 
Копие №2 – за военно формирование 52610 – град Долна Митрополия 
  
Извършил размножаването: 
Завеждащ РКИ 
Цивилен служител                            Йорданка Александрова 
___.___.20___ г. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: 
1 - Заповедта се регистрира с уникален регистрационен номер като класифициран 

документ в регистратурата. 
2 - Грифът за сигурност се определя от създателя на заповедта, съобразно списъка 

на информацията класифицирана като държавна тайна и списъка на информацията 

класифицирана като служебна тайна. 
3 - Изготвя се в само в Екземпляр единствен. Изключение правят само заповеди за 

освобождаване от кадрова военна служба и при прекратяване на трудовия договор с 

цивилните служители. 
4 - Kопия се изготвят от завеждащия на регистратурата съгласно разчета изготвен 

от съставителя на заповедта. Не се поставя при липса на разчет за изготвяне на копия от 

заповедта. 
5 - В датата месеца се изписва с думи, а номера на заповедта се извежда от 

завеждащия регистратурата за КИ. 


