
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 
 
10.06.2015 г.           № ОХ-371                    гр. София 

 
 

Съдържание: Изменение на заповед на министъра на отбраната  

  

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

Република България и §5, т. 1 от ПМС № 129/27.05.2015 г. /ДВ бр. 40 от 

02.06.2015 г./, 

 

З А П О В Я Д В А М:  
 

1. В МЗ № ОХ-193/20.03.2015 г., точки от 6 до 11 се изменят, както 

следва: 

„6. До 12.06.2015 г. Комисия, назначена с МЗ № Р-489/09.12.14 г., да 

разгледа подадените рапорти (заявления), да провери приложените към тях 

документи и изготви протокол за допускане до конкурс на кандидатите, 

отговарящи на условията на т. 2 от настоящата заповед. 

7. До 19.06.2015 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” да 

уведоми всички участвали  в конкурса кандидати, за резултатите по т. 6 от 

работата на Комисията, чрез преките им командири (началници) или 

ръководители на структури, както и непосредствено по телефон или имейл. 

8. На 22.06.2015 г. началникът на Центъра по психично здраве и 

превенция на Военномедицинска академия да организира провеждането на 

оценка на психичните ресурси и психологичния потенциал на допуснатите до 

участие в конкурса кандидати. Резултатите от оценката на кандидатите да се 

представят на Комисията до 25.06.2015 година. 

9. До 03.07.2015 г. Комисията да разгледа на заседание кандидатурите на 

допуснатите кандидати по документи, да проведе събеседване с тях и да ги 

класира по точкова система (от 0 до 6 включително) на базата на: 

1. резултати от индивидуалното събеседване с оглед изискванията по 

длъжностната характеристика за конкретната длъжност; 

2. опит от работа в международна среда, ако същият се зачита за 

предимство; 

3. констатациите в атестационния формуляр на всеки кандидат. 

(2) Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до 

трето място кандидатите с най-висок резултат от класирането. 

10. До 08.07.2015 г. председателят на Комисията да организира 

изготвянето на протокол с резултатите от конкурса.  

11. След подписването на мотивирания протокол, директорът на дирекция 

„Управление на човешките ресурси” да уведоми кандидатите чрез преките им 



 

 

командири (началници) или ръководители на структури за резултатите от 

класирането и да организира процедурата за дългосрочно командироване на 

определените кандидати.“. 

2. Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи 
министерски заповеди, да се публикува във вестник „Българска армия”, в АИС 
на ръководния състав на Българската армия и в Интернет страницата на 
Министерството на отбраната (www.mod.bg).  

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

        НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
 

 

 

 

 

 

http://www.mod.bg/

