
 

ЗАПОВЕД 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

01.07.2014 г.      № ОХ-455                                София 
 
 

Съдържание: Определяне на реда, условията и организацията за 

окомплектоване на военно формирование 54990 - Враца 
 

 

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

въоръжените сили на Република България, чл. 37, ал. 3 и чл. 37а, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България /ППЗОВСРБ/ и с цел създаване на организация за 

окомплектоване на военно формирование 54990 – Враца,  

ЗАПОВЯДВАМ: 

I. Определям ред, условия и организация за назначаване на 

военнослужещи по допълнителен Регистър на вакантните длъжности за 

офицери и офицерски кандидати във военно формирование 54990 – 

Враца, както следва: 

1.  До 02.07.2014 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси” да 

се представи по команден ред списък на вакантните длъжности за офицери и 

офицерски кандидати във военно формирование 54990 – Враца, изготвен по 

образец (Приложение № 1). Списъкът да бъде изпратен и в електронен вид на 

адрес: m.angelova@so.mil.bg. 

2. До 04.07.2014 г. директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси” да изготви и ми представи за утвърждаване допълнителен Регистър 

на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати във военно 

формирование 54990 – Враца. 

3. До 10.07.2014 г. регистърът по т. 2 да се публикува в 

Автоматизираната информационна система на Българската армия и на 

интернет страницата на Министерство на отбраната. 

4.  До 01.08.2014 г. командирите (началниците) на военни 

формирования и ръководителите на структури да запознаят военнослужещите 

с допълнителния Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски 

кандидати във военно формирование 54990 – Враца. 

5. До 01.09.2014 г. военнослужещите, желаещи да кандидатстват за 

назначаване на длъжности по допълнителния Регистър на вакантните 

длъжности за офицери и офицерски кандидати във военно формирование 

54990 – Враца, да подадат рапорти по реда определен в чл. 38, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ. 
5.1. Към рапортите да се прилагат заверено копие на документите от 

последното атестиране и кадрова справка. Когато длъжността, за която 

кандидатства военнослужещият изисква по-високо ниво на достъп до 

класифицирана информация от това, което същият притежава, едновременно с 
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рапорта военнослужещия да подава и необходимите документи за проучване и 

за издаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана 

информация. В този случай към рапорта да се прилага и служебна бележка, 

удостоверяваща, че е стартирана процедура за издаване на съответния достъп 

до класифицирана информация. 

6. 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 ППЗОВСРБ. 

7. До 12.09.2014 г. в отдел „Личен състав“ на Командването на 

Сухопътните войски, да бъдат получени:  
7.1 Рапортите по т. 5; 

7.2. Списък на военнослужещите по т. 5 по образец  

(Приложение № 2); 

8. Комисиите за кариерно развитие да проведат заседанията си 

последователно в низходящ ред на военните звания в периода от 24.09.2014 г. 

до 26.09.2014 г., както следва: 
8.1. Комисия за длъжностите, изискващи военно звание „майор” 

(„капитан III ранг”) – на 24.09.2014 г.; 

8.2. Комисия за кариерно развитие на военнослужещи с младши 

офицерски звания – на 25 и 26.09.2014 г. 

9. До 03.10.2014 г. началникът на отдел „Личен състав“ в Командването 

на Сухопътните войски, да изпрати извлечения от протоколите от работата на 

комисиите във военните формирования или структурите, от които са 

разглежданите военнослужещи. 

10. Командирите/началниците на военни формирования или 

ръководителите на структури, след получаване на извлеченията по т. 9 да 

запознаят военнослужещите с решенията на комисиите срещу подпис. При 

класиране на военнослужещ за назначаване на повече от една длъжност в 

тридневен срок писмено да уведомят началника на отдел „Личен състав“ в 

Командването на Сухопътните войски, за длъжността, на която същият приема 

да бъде назначен. 

11. До 20.11.2014 г. командирът на Сухопътните войски да издаде 

заповед за преназначаване и за преназначаване и повишаване във военно 

звание, считано от 01.12.2014 г. на класираните военнослужещи. 

Военнослужещите, определени за преназначаване на длъжности, които 

изискват по-високо ниво на достъп до класифицирана информация от 

притежаваното от тях, да се назначат на длъжност, след получаване на 

съответното ниво на достъп. 
 

II. Определям ред, условия и организация за назначаване на 

военнослужещи по Регистър на вакантните длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси) във военно формирование 54990 – 

Враца, както следва: 

1. До 02.07.2014 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси” да се 
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представи по команден ред списък на вакантните длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси) във военно формирование 54990 – Враца, 

изготвен по образец (Приложение № 3). Списъкът да бъде изпратен и в 

електронен вид на адрес: m.angelova@so.mil.bg. 

2. До 04.07.2014 г. директорът на дирекция „Управление на човешките 

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

длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) във военно 

формирование 54990 – Враца. 

3.  До 10.07.2014 г. регистърът по т. 2 да се публикува в 

Автоматизираната информационна система на Българската армия и на 

интернет страницата на Министерство на отбраната. 

4.  До 01.08.2014 г. командирите (началниците) на военни 

формирования и ръководителите на структури да запознаят военнослужещите 

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

(матроси) във военно формирование 54990 – Враца. 

5.  До 01.09.2014 г. военнослужещите, желаещи да кандидатстват за 

назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси) във военно формирование 54990 – Враца, да 

подадат рапорти по реда, определен в чл. 64 от ППЗОВСРБ, като посочват не 

повече от три длъжности. 

5.1. 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 ППЗОВСРБ. 

5.2. Командирите (началниците) на военни формирования или 

ръководители на структури да дават ход на подадените рапорти, независимо от 

изразеното становище. 

5.3. До 10.09.2014 г. командирите (началниците) на военни 

формирования или ръководители на структури да изпратят рапортите и 

документите на военнослужещите в отдел „Личен състав“ на Командването на 

Сухопътните войски. 

6. До 10.10.2014 г. командирът на Сухопътните войски да определи 

военнослужещите за назначаване на длъжност и уведоми военните 

формирования или структурите, от които са разглежданите военнослужещи за 

взетото решение. 

7. До 27.11.2014 г. командирът на Сухопътните войски да издаде 

заповед за назначаване на военнослужещите на длъжност, считано от 

01.12.2014 година. Военнослужещите, определени за преназначаване на 

длъжности, които изискват по-високо ниво на достъп до класифицирана 

информация от притежаваното от тях, да се назначат на длъжност, след 

получаване на съответното ниво на достъп. 
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Директорът на дирекция „Връзки с общественността” да организира 

публикуването на Регистрите по т. 3 на раздели I и II на Интернет-страницата 

на Министерство на отбраната в „Документи”, „Регистри на вакантните 

длъжности за военнослужещи”. 

Началникът на „Комуникационно-информационен център” да 

организира публикуването на Регистрите по т. 3 на раздели I и II в 

Автоматизираната информационна система на Българската армия в 

„Документи”, „Регистри на вакантните длъжности за военнослужещи”. 

Заповедите по т. 11 на раздел I и по т. 7 на раздел II да се отразят до 

19.12.2014 г. в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси. 

Директорът на дирекция „Връзки с общественността” да организира 

публикуването на заповедта на Интернет-страницата на Министерство на 

отбраната. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на началника на 

отбраната. 

 

 
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

                 АНГЕЛ  НАЙДЕНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


