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З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

11.01.2016 г.                                       №  OX-14                                         гр. София 
 

ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите 

от административните звена на Министерството на отбраната и 

оправомощаване на длъжностни лица да изпълняват функциите 

им на старши атестиращ през атестационната 2016 година.  
 

 

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

Република България, чл. 3, ал. 2, чл. 4 и чл. 12 от Наредба № Н-28 от 5 ноември 

2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия, Устройствения правилник на Министерството 

на отбраната, приет с ПМС № 5 от 21.01.2014 г., обн. в ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г., 

в сила от 01.02.2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 22.05.2015 г., в сила от 01.07.2015 г. 

и във връзка със заповед на министъра на отбраната № ОХ-8/08.01.2015 г. 

относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-

министрите на отбраната, 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

1. Процесът по атестирането на военнослужещите от административните 

звена на Министерството на отбраната да протече съгласно чл. 8 от Наредба № 

Н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на 

военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (изменена и 

допълнена в ДВ. бр. 97 от 11.12. 2015 г.), наричана за кратко "наредбата". 

2. В процеса на атестиране на военнослужещите да се ползва 

електронният атестационен формуляр на Приложение №1 за офицери и 

Приложение №5 за сержанти към наредбата. 
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3. В процеса по атестиране стриктно да се спазват разпоредбите на чл. 9, 

ал. 2 от наредбата за съгласуване на минималните и максималните оценки между 

атестиращ и старши атестиращ.  

4. Старшите атестиращи да определят потенциала за развитие на 

военнослужещите, съгласно разпоредбите на чл. 10 от наредбата.  

5. Оправомощавам длъжностни лица от Министерство на отбраната, да 

изпълняват функциите ми на старши атестиращ на военнослужещите, както следва:  

5.1. Заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов да бъде старши 

атестиращ на: 

5.1.1. Командира на Стационарната комуникационна и информационна 

система. 

5.1.2. Началника на Централния артилерийски, технически, изпитателен 

полигон. 

5.1.3. Началника на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. 

5.2. Заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова да бъде 

старши атестиращ на: 

5.2.1. Директора на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”. 

5.2.2. Директора на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

5.3. Главният инспектор на Министерство на отбраната да бъде и старши 

атестиращ на военнослужещите, на които е атестиращ. 

5.4. Служителят по сигурността на информацията, той и директор на 

дирекция „Сигурност на информацията” да бъде и старши атестиращ на 

военнослужещите, на които е атестиращ. 

5.5. Началникът на звено „Протокол” да бъде и старши атестиращ на 

военнослужещия, на който е атестиращ. 

5.6. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да бъде и старши 

атестиращ на военнослужещите, на които е атестиращ. 

6. Постоянният секретар на отбраната да бъде старши атестиращ на 

военнослужещите на длъжности: заместник-директор, началник на отдел от общата 

и специализираната администрация на министерството или държавен експерт от 

дирекция „Проектно управление“. 
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7. Началникът на отбраната да бъде старши атестиращ на Главния сержант 

на Българската армия и на военнослужещите на длъжности: директор, заместник-

директор или началник на отдел в Щаба на отбраната. 

8. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси“ да ми 

предложи проект на заповед за случаите по чл. 7, ал. 4 и ал. 6 от наредбата, по 

предложение на директорите/началниците на административните звена на 

Министерството на отбраната. 

9. До 31.12.2016 г. директорите/началниците на административните звена на 

Министерството на отбраната да изпратят в дирекция „Управление на човешките 

ресурси“: 

9.1.  приключените атестационни формуляри на хартиен носител с поименен 

списък, за съхранение в служебните дела на военнослужещите, съгласно чл. 2, ал. 4 

от наредбата; 

9.2.  файл на обобщените електронни атестационни формуляри на 

военнослужещите от съответното звено на електронен адрес k.atanasov@so.mil.bg. 

10. До 31.12.2016 г. структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната да изпратят в дирекция „Управление на човешките ресурси“ 

електронните атестационни формуляри по т.2 и приключените атестационни 

формуляри на хартиен носител, с поименен списък на военнослужещите, чиито 

служебни дела се съхраняват в дирекция „Управление на човешките ресурси“. 

Информацията и материалите по т.т. 1, 2 и 9.2 от настоящата заповед са 

публикувани в „Автоматизираната информационна система на Българската 

армия“ и на интернет страницата на Министерство на отбраната в рубрики 

„Атестиране на военнослужещи“. 

Изпълнението на заповедта възлагам на директорите/началниците на 

административните звена на Министерството на отбраната. 

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

НИКОЛАЙ  НЕНЧЕВ 
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