
З А П О В Е Д 

   НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

07.08. 2014 г.                          № ОХ -  559                                          София 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно определяне на условията и реда за изпращане на 

специализации и командироване в чужбина на военнослужещи и 

цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия.  

 

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

Република България (ЗОВСРБ), във връзка с Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 

2004 г.  

З А П О В Я Д В А М 

 

I. Определям условията и реда за изпращане на специализации в чужбина 

на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от 

ЗОВСРБ и Българската армия в съответствие с разпоредбите на Наредбата за 

служебните командировки и специализации в чужбина 

1. Специализация в чужбина е изпращането на военнослужещи и цивилни 

служители в чужбина с цел придобиване и/или повишаване на квалификация или 

изучаване на чуждестранен опит.  

2. Финансовите средства за специализациите в чужбина се планират от дирекция 

“Управление на човешките ресурси”-МО и се утвърждават с приемане на бюджета на 

Министерството на отбраната за съответната година. 

3. Изпращането на специализация в чужбина се извършва въз основа на писмена 

заповед по образец, съгласно Приложение №1, в която се включват:  

3.1. Наименование на ведомството, което изпраща на специализация; 

3.2. Основание за издаване на заповедта; 

3.3. Имената на лицето, изпратено на специализация (на български език и 

латиница по международен паспорт), ЕГН, месторабота и длъжност; 

3.4. Началната дата и продължителност на специализацията в чужбина  в 

календарни дни, включително дните за пътуване, почивните и празничните дни; 

3.5. Държава и населено място на специализацията в чужбина;  

3.6. Финансови условия на специализацията в чужбина - пътни, дневни и 

квартирни пари, паспортни, визови, застраховки и други такси и разходи за служебен 

багаж и начина за тяхното уреждане;  
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3.7. Задача на лицето, изпратено на специализация в чужбина; 

3.8. Вид на транспортните средства и маршрут; 

3.9. Други обстоятелства, свързани с конкретните условия на специализацията в 

чужбина; 

3.10. В случаите, когато: 

3.10.1. Приемащата страна осигурява вътрешния транспорт - в заповедта по т. 3 

се посочва времето за пристигане до съответната дестинация, което да се вземе 

предвид при осигуряване на самолетни билети;  

3.10.2. Приемащата страна не осигурява вътрешен транспорт от летището до 

населеното място, в което се извършва специализацията в чужбина и разходите за 

транспорт превишават 30 на сто от размера на дневните пари - на командирования се 

осигуряват парични средства за превоз с автобус,  ж.п. или воден транспорт, които 

след завръщане се отчитат срещу представен разходооправдателен документ;  

3.10.3 Друго ведомство или чуждестранен партньор имат направена резервация 

на билетите за пътуване на служителите - в заповедта по т. 3 се определят условията на 

резервацията;  

3.10.4. Служителите са от друго ведомство (извън Министерството на отбраната 

и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ) - 

заповедта по т. 3 се съгласува с ръководителя на другото ведомство, като се посочва за 

чия сметка ще бъдат финансовите разходи за специализацията в чужбина в левове и 

във валута; 

3.11. Име, длъжност и подпис на длъжностното лице, издаващо заповедта и 

печат на ведомството. 

4.  За изпращане на специализация в чужбина на военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия се изготвят 

докладна записка и проект на заповед от дирекция “Управление на човешките 

ресурси”-МО. 

5. Заповедите на военнослужещите и на цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия за изпращане на специализации в 

чужбина, за срок по-дълъг от една година във военни и командно-щабни колежи, 

академии, училища и центрове за придобиване на квалификация, приравнена на 

квалификацията придобивана във ВА “Г.С.Раковски” и за придобиване на 

образователно-квалификационна степен се издават от министъра на отбраната.  

5.1. Към заповедта по т. 5 се прилага докладна записка до министъра на 

отбраната, която се  подписва от: 

- постоянния секретар на отбраната - за военнослужещите и цивилните 

служители от общата и специализираната администрация на Министерството на 

отбраната, от административните звена, пряко подчинени на министъра на отбраната и 

от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ; 
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- началника на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Щаба 

на отбраната и Българската армия. 

6. Заповедите за специализации в чужбина на началника на отбраната, 

заместник-началниците на отбраната, постоянния секретар на отбраната,   членовете на 

политическия кабинет на министъра на отбраната, ръководителите на структури на 

пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и на офицерите с 

висше военно звание от Българската армия се издават от министъра на отбраната. 

6.1. Към заповедта по т. 6 се прилага докладна записка до министъра на 

отбраната, която се  подписва от: 

6.1.1. Началника на политическия кабинет на министъра на отбраната- за 

членовете на политическия кабинет; 

6.1.2. Постоянния секретар на отбраната - за постоянния секретар на отбраната и 

ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 

78 от ЗОВСРБ; 

6.1.3. Началника на отбраната - за началника на отбраната, заместник-

началниците на отбраната и офицерите с висше военно звание от Българската армия. 

7. Заповедите за специализации в чужбина на военнослужещите и цивилните 

служители от общата и специализираната администрация на Министерството на 

отбраната, от административните звена, пряко подчинени на министъра на отбраната и 

от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ 

се издават от постоянния секретар на отбраната. 

7.1. Към заповедта по т. 7 се прилага докладна записка от директора на дирекция 

“Управление на човешките ресурси”-МО до постоянния секретар на отбраната.  

8. Заповедите за специализации в чужбина на военнослужещите и цивилните 

служители от Българската армия и военнослужещите и цивилните служители от Щаба 

на отбраната се издават от началника на отбраната. 

8.1. Към заповедта по т. 8 се прилага докладна записка от директора на дирекция 

“Управление на човешки те ресурси”-МО до началника на отбраната.  

9. Към проекта на заповед за специализация в чужбина се прилагат: 

9.1. Копие на поканата (документа), с която се определят финансовите условия в 

случаите, когато приемащата страна поема изцяло или частично разходите за 

обучение; 

9.2. Копие на сертификата по стандарта на НАТО STANAG-6001 за владеене на 

езика, на който се провежда обучението; 

9.3. Копие на сертификата за ниво на достъп до класифицирана информация  на 

НАТО или ЕС (ако се изисква от организаторите); 

9.4. Цялата документация, свързана с изпълнението на процедурата за подбор на 

кандидата за специализацията в чужбина. 

10. Заповедта за изпращане на специализация в чужбина се съгласува с: 

10.1. Директора на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”-МО; 

10.2. Директора на дирекция “Финанси”-МО; 
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10.3. Директора на дирекция “Правно-нормативна дейност”-МО; 

10.4. Директора на дирекция “ Управление на човешките ресурси”-МО; 

10.5. Програмния ръководител на програмата, финансираща обучението в 

случай, че това не е директора на дирекция “Управление на човешките ресурси”-МО.  

11. Министърът на отбраната, и съответно ръководителят на структура на пряко 

подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ сключва договор с 

изпратените на специализация в чужбина цивилни служители по служебно 

правоотношение по реда и при условията на Закона за държавния служител. 

11.1. Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице 

сключва допълнително споразумение с изпратените на специализация в чужбина 

военнослужещи в случаите, когато обучението е с продължителност повече от 6 

месеца. 

12. Не се разрешава съчетаване на специализация в чужбина с частно пътуване. 

13. Командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на 

административни звена в Министерството на отбраната и ръководителите на 

структури на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ могат 

да предлагат военнослужещи и цивилни служители от подчинените им военни 

формирования (структури) за специализации в чужбина с продължителност над 3 (три) 

месеца не повече от веднъж на две години.  

14. След завръщането си от чужбина, изпратените на специализация 

военнослужещи и цивилни служители представят:  

15.1. В 10-дневен срок - доклад за извършената работа в дирекция “Управление 

на човешките ресурси”-МО; 

16.2. В 14-дневен срок - отчет за изразходваната валута по образец, утвърден от 

министъра на финансите в дирекция “Финанси”-МО. 

  

II. Определям условията и реда за командировка в чужбина на 

военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от 

ЗОВСРБ и Българската армия в съответствие с разпоредбите на Наредба за 

служебните командировки и специализации в чужбина  
1. Командировка в чужбина е изпращането на военнослужещи и цивилни 

служители за извършване на конкретна служебна работа в чужбина по нареждане на 
съответния командироващ орган. В докладната записка се предлага съответния мандат 
и национална позиция, които е упълномощен да защитава командирования. 

2. Средствата за командировки се планират от програмните ръководители на 
основните програми в Меморандума на програмните решения, утвърден от министъра 
на отбраната за съответната бюджетна година. 

3. Командироването на военнослужещи и цивилни служители в чужбина се 

извършва въз основа на писмена заповед по образец, съгласно Приложение №2, която 

съдържа посочените реквизити в т. 3, раздел I  на настоящата заповед. 
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3.1. На командированите се изплащат дневни и квартирни пари при условията на 

чл. 22, във връзка с чл. 15 или чл. 20, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина. 

4. Заповедите за командировка в чужбина се издават от министъра на отбраната: 

4.1. По предложение на началника на политическия кабинет на министъра - за 

членовете на политическия кабинет. 
4.2. По предложение на постоянния секретар на отбраната за:  
4.2.1. Постоянния секретар на отбраната; 
4.2.2. Ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ. 
4.3. По предложение на началника на отбраната за: 
4.3.1. Офицерите с висше военно звание от Българската армия ; 
4.3.2. Военнослужещите, които участват в мисии и операции извън страната. 
5. Заповедите за командировка в чужбина се издават от постоянния секретар на 

отбраната: 
5.1. По предложение на ръководителите на административни звена от общата и 

специализираната администрация на Министерството на отбраната и на 
ръководителите на административните звена, пряко подчинени на министъра на 
отбраната - за тях и за подчинените им военнослужещи и цивилни служители; 

5.2. По предложение на ръководителите на структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ - за военнослужещите и цивилните 
служители в тях; 

6. Заповедите за командировка в чужбина се издават от началника на отбраната: 
6.1. По предложение на заместник-началник на отбраната - с докладна записка 

изготвена от ръководителите на административни звена от Щаба на отбраната - за 
военнослужещите и цивилните служители в тях с изключение на тези по т. 4.3.1 и 
4.3.2.  

6.2. По предложение на командващия на Съвместното командване на силите и 

командирите на видове въоръжени сили  - за военнослужещите и цивилните 

служители от съответните структури с изключение на тези по т. 4.3.1. и 4.3.2 
7. Когато за изпълнение на едно мероприятие се командирова делегация, 

докладната записка за командировката се подписва от упълномощеното длъжностно 
лице, от което е ръководителя на делегацията.  

8. Предложението за командироване на делегация, съставена от  военнослужещи 
от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ се изготвя от: 

8.1. Началника на отбраната   - когато ръководителят на делегацията е от състава 
на Българската армия и се съгласува с постоянния секретар на отбраната, ако в състава 
на делегацията са включени  военнослужещи и цивилни служители от общата и 
специализираната администрация на Министерството на отбраната и от 
административните звена, пряко подчинени на министъра на отбраната; 

8.2. Постоянния секретар на отбраната - когато ръководителят на делегацията е 
от общата и специализираната администрация на Министерството на отбраната, от 
административните звена, пряко подчинени на министъра на отбраната или структура 
на пряко подчинение на министъра на отбраната и се съгласува с началника на 
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отбраната, ако в състава на делегацията са включени представители от Щаба на 
отбраната и Българската армия. 

9. При командироване на военнослужещи и цивилни служители по повод 

участие в заседания на работни органи на НАТО, ЕС и в мероприятия по 

международното сътрудничество, изискващи излагане на национална позиция, към 

докладната записка и проекта на заповед за командировка в чужбина, задължително се 

прилага: 

9.1. Съгласувана рамкова позиция, която излага основни виждания по 

представени за разглеждане въпроси, за вземане на отношение по конкретна 

проблематика и предложение за възлагане от командироващия орган, както и мандат 

за представяне на тази позиция на мероприятието; 

9.1.1. Мандат за позиция по конкретен въпрос се изготвя от компетентната 

структура в Министерство на отбраната в координация с дирекция „Отбранителна 

политика“; 

9.1.2. При необходимост дирекция „Отбранителна политика“ съгласува мандата 

за позиция с Министерството на външните работи”;  

9.2. копия на удостоверението за владеене на чужд език и на сертификата за 

достъп до класифицирана информация на НАТО или ЕС (ако се изисква);  

9.3. Покана и дневен ред на заседанието. 
10. Заповедите за командировка в чужбина се съгласуват с програмния 

ръководител на програмата, финансираща мероприятието. 
11. Изплащането на квартирни пари по фактически размери, но не по-високи от 

двойния размер на определените в приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 
23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните 
разпоредби от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, 
при участия в големи международни прояви и мероприятия по линия на НАТО или ЕС 
и при условие, че е представена покана от организаторите, съдържаща информация за 
цените, предлагани от хотелите за участниците. 

12. Не се разрешава съчетаване на командировка в чужбина с частно пътуване. 
13. След завръщането си от чужбина, командированите представят:  
13.1. В срок от пет работни дни - доклад за извършената работа на органа, издал 

заповедта;  
13.1.1. Докладът се адресира до органа издал заповедта за командировка, с 

копие до дирекция „Отбранителна политика“ и други структури по компетентност; 
13.1.2. Докладът съдържа синтезирано информационно-аналитично изложение; 

представената българска позиция; прогноза за перспективите в развитието на 
обсъжданата проблематика; изводи и предложения за по-нататъшни действия.” 

13.2. В 14-дневен срок - отчет за изразходваната валута по образец, утвърден от 
министъра на финансите в дирекция “Финанси”-МО, а в случаите по т. 10 - в 
съответния финансов орган. 

14. За изпълнение на функциите на координиращ служител с Министерство на 
финансите, по отчитане на пътните разходи за участие в заседания на работните 
органи на Съвета на Европейския съюз, съгласно Раздел VІ от Наредбата за 
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служебните командировки и специализации в чужбина, определям дирекция 
„Финанси”. 

15. При командироване за участие в заседанията на работните органи на Съвета 
на Европейския съюз, които попадат в обхвата на Приложение № 1 на Решение 
32/2011 на Генералния секретар на Съвета/Върховен представител за Общата външна 
политика и политика за сигурност: 

15.1  В докладната записка за командировка изрично да се посочи, че 
мероприятието попада в обхвата на Приложение № 1 на Решение 32/2011; 

15.2 Дирекция „Отбранителна политика” да удостоверява, чрез съгласувателен 
подпис, че разходите за командировката попадат в обхвата на Приложение 1 на 
Решение 32/2011; 

15.3   В заповедта за командировка да се посочат точното наименование и кодът 
на заседанието в съответствие с Приложение № 1 на Решение 32/2011. 

15.4  При участие на делегация от Министерство на отбраната, в мероприятие, 
което попада в обхвата на Приложение № 1 на Решение 32/2011, в докладната записка 
се посочва поименно лице член на делегацията, което да отговаря за отчитане на 
необходимите документи на цялата делегация, съгласно чл.45 от горепосочената 
Наредба. 

15.5 В срок до четиринадесет дни след завръщането си  командированото лице 
да предостави на координиращия служител по т. 14 от настоящата заповед 
документите, съгласно чл. 45 от Наредбата за служебните командировки и 
специализации в чужбина. 

15.6  В срок от пет работни дни звено „Протокол”-МО да предостави на 
координиращия служител по т. 14 от настоящата заповед копия от протоколите и/или 
фактурите за закупуване на самолетните билети, удостоверяващи стойността на 
билетите в лева и чужда валута. 

 
III. Настоящата заповед отменя заповед на министъра на отбраната   № ОХ-

263/04.04.2013 г. относно определяне на условията и реда за командироване в чужбина 

на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, 

изменена с МЗ № ОХ - 583/15.08.2013 г.   

 

IV. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на постоянния  секретар на 

отбраната и на началника на отбраната.       

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

           

             

         ВЕЛИЗАР  ШАЛАМАНОВ                            
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Приложение № 2 

 

                                       МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

ЗАПОВЕД 
за командировка в чужбина 

№ КМ - Дата 

На основание Наредбата за служебни командировки и специализации в 

чужбина (ПМС 115/03.06.2004г.) 

КОМАНДИРОВАМ 

трите имена (на български и на латиница) длъжност, ЕГН  

 

 

 

В   

Със задача: 

 

Наименование и код на заседанието на ЕС: 

 

за срок от 

      

                              дни 

Считано от  
 

                                                     дата  

Пътуването да се извърши с  

Командировката е с право на  

 

 

 

                                               ( пътни, дневни и квартирни)  

Финансови средства за: 

- визи - 

- медицински (други) застраховки -  

Необходимите средства в левове са за сметка на  

 

а във валута - на Програма  

 

       Задължавам командирования да ми представи в срок от 5 работни дни след 

завръщането си доклад за извършената работа, а в 14-дневен срок - финансов отчет 

за изразходваните средства (в лева и валута) и оригиналния отрязък от 

пътническия купон на самолетния билет, заедно с бордните карти от прелетения 

билет  

Командировката е съгласувана с  

 

Гл. счетоводител  

 

                                          подпис 

Ръководител                                    

 

                               подпис 

 

 

                  печат 
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                               Приложение № 1 

 

                                       МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

ЗАПОВЕД 
за командировка в чужбина 

№ КМ - Дата 

На основание Наредбата за служебни командировки и специализации в 

чужбина (ПМС 115/03.06.2004г.) 

КОМАНДИРОВАМ 

трите имена (на български и на латиница) длъжност, ЕГН  

 

 

 

В   

Със задача: 

 

за срок от 

      

                              дни 

Считано от  
 

                                                     дата  

Пътуването да се извърши с  

Командировката е с право на  

 

 

 

                                               ( пътни, дневни и квартирни)  

Финансови средства за: 

- визи - 

- медицински (други) застраховки -  

Необходимите средства в левове са за сметка на  

 

а във валута - на Програма  

 

       Задължавам командирования да представи в дирекция „Управление на 

човешките ресурси” в 10-дневен срок след завръщането си доклад за извършената 

работа, а в 14-дневен срок - финансов отчет за изразходваните средства (в лева и 

валута)” и оригиналния отрязък от пътническия купон на самолетния билет, 

заедно с бордните карти от прелетения билет  

Командировката е съгласувана с  

 

Гл. счетоводител  

 

                                          подпис 

Ръководител                                    

 

                               подпис 

 

 

                  печат 
 


