
ЗАПОВЕД 
 

НА 

 МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 
 
 

   06.08. 2015 г.    № ОХ-541                                            София 
 
 

Съдържание: Определяне на реда и сроковете за изготвяне и изпращане 

до военните формирования/структурите на Регистъра на 

вакантните длъжности за военнослужещи в състава на 

Щабен елемент за интегриране на сили на НАТО (NFIU) 

на територията на Република България към 01.08.2015 г.,  

и реда и организацията за назначаване на 

военнослужещите. 
 

 

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

въоръжените сили на Република България, чл. 71ф. ал. 1, т. 1, ал. ал. 2, 3, 4 и 5 

от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

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

назначаване на военнослужещи по Регистър на вакантните длъжности за 

военнослужещи в състава на Щабен елемент за интегриране на сили на НАТО 

(NFIU) на територията на Република България към 01.08.2015 г., 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. До 07.08.2015 г. директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси“ да ми предложи за утвърждаване Регистър на вакантните длъжности 

за военнослужещи в състава на Щабен елемент за интегриране на сили на 

НАТО (NFIU) на територията на Република България към 01.08.2015 г.  

2. До 01.09.2015 г. директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси“, на основание на чл. 71ф. ал. 6 от ППЗОВСРБ, да ми предложи проект 

на заповед за определяне на състава на комисията за избор на военнослужещи 

за назначаване на длъжности в състава на многонационални формирования или 

в международни организации или в други международни инициативи на 

територията на страната. 

3. До 07.08.2015 г. регистърът по т. 1 да се публикува в 

Автоматизираната информационна система на Българската армия и на интернет 

страницата на Министерство на отбраната. 

4. До 12.08.2015 г. командирите (началниците) на военни формирования 

и ръководителите на структури да запознаят военнослужещите с Регистъра. 

5. До 01.09.2015 г. военнослужещите, желаещи да кандидатстват за 



назначаване на длъжности по Регистъра, да подадат рапорти, по реда определен 

в чл. 71ф, ал. 5 от ППЗОВСРБ. 

5.1. Към рапортите да се прилагат заверени копия на документите от 

последното атестиране и кадрова справка.  

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

по щатове А-916 и № А-918 на министъра на отбраната, както и 

военнослужещи командировани за участие в мисии и операции по чл. 67, ал. 1, 

т. 1 от ППЗОВСРБ. 

6. До 10.09.2015 г. в Дирекция „Управление на човешките ресурси“ на 

Министерството на отбраната да пристигнат по команден ред:  

6.1. Рапортите по т. 5. 

6.2. Списък на военнослужещите по т. 5 по образец (Приложение № 1); 

7. Списъците по т. 6.2 да се изпратят и в електронен формат на „Excel” 

по АИС на Българската армия на адрес: а.mehmedov@so.mil.bg.  

8. Комисията по т. 2. да проведе заседанието си от 21.09.2015 г. до 

23.09.2015 г. 

9. Военнослужещите от състава на комисията да се явят в 09.30 часа на 

21.09.2015 г. в сградата на Министерството на отбраната (ул. Дякон Игнатий 

№3) за провеждане на заседанието. 

10. До 24.09.2015 г. да бъдат изпратени извлечения от протокола от 

работата на комисията във военните формирования или структурите, от които 

са разглежданите военнослужещи. 

11. Командирите/началниците на военни формирования или 

ръководителите на структури, след получаване на извлеченията по т. 10 да 

запознаят военнослужещите с решенията на комисията срещу подпис. 

12. До 28.09.2015 г. директорът на дирекция „Управление на 

човешките ресурси“ да ми предложи проекти на заповеди за преназначаване на 

длъжности или за преназначаване на длъжности и повишаване във военно 

звание, считано от 01.10.2015 г. на класираните военнослужещи.  

12.1. 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. 

13. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 

публикуването на настоящата заповед и на Регистъра по т. 1 на Интернет-

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

вакантните длъжности за военнослужещи”. 
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14. Началникът на „Комуникационно-информационен център” да 

организира публикуването на Регистъра по т. 1 в Автоматизираната 

информационна система на Българската армия в „Регистри на вакантните 

длъжности за военнослужещи” на „Документи”. 

15. Заповедите по т. 12 да се отразят до 01.11.2015 г. в 

Автоматизираната система за управление на човешките ресурси. 

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на началника на 

отбраната. 

 

 

 
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 
 

        НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


