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ЗАПОВЕД 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

28.09. 2010 г.    № КВ - 594                                         София 
 

Съдържание: Определяне на условията, реда и организацията за 

назначаване на военнослужещи от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия по 

Регистъра на вакантните длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси) към 01.12.2010 г. 
 

 

На основание чл. 26, т. 6, чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България и чл. 37, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

/ППЗОВС/ и с цел създаване на организация за назначаване на военнослужещи 

по Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници 

(матроси) към 01.12.2010 г., 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1.  До 06.10.2010 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси” да се 

представят по команден ред списъци на вакантни длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси), изготвени по образец (приложение 1), които да 

се включат в актуализирания Регистър на вакантните длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси) към 01.12.2010 г. Списъците да бъдат 

изпратени и в електронен вид на адрес: dkp@sf1.md.bg 

2. До 15.10.2010 г. директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси” да изготви и ми представи за утвърждаване актуализиран Регистър на 

вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) към 

01.12.2010 г. 

3.  До 20.10.2010 г. регистърът по т. 2 да се публикува в 

Автоматизираната информационна система на Министерството на отбраната и 

на интернет страницата на Министерство на отбраната. 

4.  До 25.10.2010 г. командирите (началниците) на военни формирования 

и ръководителите на структури да запознаят военнослужещите с Регистъра на 

вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) към 

01.12.2010 г. 

5.  До 29.10.2010 г. военнослужещите, желаещи да кандидатстват за 

назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси) към 01.12.2010 г., да подават рапорти по реда, 

определен в чл. 64 от ППЗОВС. 

6.  Рапорти могат да подават и военнослужещите, взети в разпореждане 

по щатове № А-916 или № А-918 на министъра на отбраната, както и 
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военнослужещи командировани за участие в мисии и операции по чл. 67, ал. 1, 

т. 1 от ППЗОВС. 

7.  Военнослужещите могат да кандидатстват за длъжности в обхвата на 

притежаваното от тях военно звание или за длъжности изискващи военно звание 

с една степен по-високо от притежаваното, ако отговарят на изискванията на чл. 

50 и чл. 51 от ППЗОВС. 

8.  До 12.11.2010 г. командирите (началниците) на военни формирования 

да издадат заповеди за назначаване на военнослужещите на длъжност по 

правомощия, считано от 01 декември 2010 година. 

9.  Заповедите по т. 8 да се отразят до 10.12.2010 г. в Автоматизираната 

система за управление на човешките ресурси. 

 Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство 

на отбраната 

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-

министъра на отбраната Валентин Радев. 

  

 
 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 
 

                                 АНЮ АНГЕЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


