
ЗАПОВЕД 
НА 

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

04.02.2016 г.           № OX- 100              София 

Съдържание: Определяне на реда за назначаване и преназначаване на 

военнослужещи на длъжности в Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия през 2016 

година 

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

сили на Република България, чл. 32, чл. 36 и чл. 37 от Правилника за прилагане на 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и с цел 

определяне на основните дейности и реда за тяхното изпълнение при назначаване 

и преназначаване на военнослужещи на длъжности през 2016 година, 
 

З А П О В Я Д В А М: 
 

I. Годишното разместване на военнослужещите да приключи с 

преназначаването им на длъжности от 01 юли 2016 година при спазване на 

следния ред:  

1. До 04.04.2016 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси” да се 

представят по команден ред списъци на хартиен носител и в електронен вид, 

както следва: 

1.1. на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати, 

изготвени по образец (Приложение № 1). В списъците да бъдат включени 

длъжностите, заемани от военнослужещи, на които през календарната година 

изтича максималният срок за престояване във военно звание или длъжност и 

длъжностите, които се овакантяват през календарната година; 

1.2.  на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници 

(матроси), изготвени по образец (Приложение № 2); 

1.3. в списъците по т. 1.1. и по т. 1.2. да не се включват длъжности от 

военните формирования/структури, в които през 2016 година ще се извършат 

организационно-щатни промени и длъжностите за списъците по чл. 32, т. 2 от 

ППЗОВСРБ. 

1.4. Списъците да бъдат изпратени и в електронен вид на „Exсel” на 

адрес: k.atanasov@so.mil.bg (в АИС на БА) или kr.atanasov@mod.bg (в 

Интернет). 

2. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси” да 

изготви и ми представи за утвърждаване:  

2.1.  до 20.04.2016 г. Регистър на вакантните длъжности за офицери и 

офицерски кандидати през 2016 г.; 

2.2.  до 12.05.2016 г. Регистър на вакантните длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси) през 2016 г. 

3. Регистрите по т. 2.1. и 2.2 да бъдат публикувани в Автоматизираната  

информационна система на Българската армия и на интернет страницата на 

Министерство на отбраната на следващия работен ден след утвърждаването им. 
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4. В двудневен срок след публикуването на Регистрите по т. 3 

командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на 

структури да запознаят военнослужещите с тях. 

5. До 25.04.2016 г. да се актуализира състава на комисиите за кариерно 

развитие на военнослужещите, обявени със заповеди на съответните длъжностни 

лица. 

6. Военнослужещите, желаещи да заемат длъжности, обявени в 

регистрите на вакантните длъжности да подадат рапорти както следва: 

6.1. до 04.05.2016 г. по Регистъра за офицери и офицерски кандидати, 

спазвайки реда определен с чл. 38, ал. 2 от ППЗОВСРБ; 

6.2 до 27.05.2016 г. по Регистъра за сержанти (старшини) и войници 

(матроси), спазвайки реда определен с чл. 64 от ППЗОВСРБ;  

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

последното атестиране и кадрова справка;  

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

по специални щатове № А-916, № А-918 и А-134 на министъра на отбраната, 

както и военнослужещи командировани за участие в мисии и операции по 

раздел VII от ППЗОВСРБ. 

7. 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. 

8. До 13.05.2016 г. в структурата по управление на човешките ресурси 

(по личния състав), осигуряваща работата на съответната комисия за кариерно 

развитие, да бъдат получени: 

8.1 Рапортите по т. 6.1; 
8.2. Списък на военнослужещите (офицерите и офицерските кандидати) 

по образец (Приложение 3); 

8.3. Списък на командирите (началниците) на военни формирования или 

ръководителите на структури, в чиито състав са длъжностите от Регистъра на 

вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати по образец 

(Приложение 4); 

8.4. Списъците по т. 8.2 и т. 8.3 да се изпратят и в електронен формат 

„Excel” по АИС на Българската армия на адрес: v.stanchev@so.mil.bg. 

9. До 10.06.2016 г. рапортите на сержанти (старшини) и войници 

(матроси) да бъдат изпратени във военното формирование, в което е вакантната 

длъжност за която кандидатстват; 

10. Комисиите за кариерно развитие да проведат заседанията си 

последователно в низходящ ред на военните звания в периода от 31.05.2016 г. 

до 10.06.2016 г., както следва: 

10.1. Комисия за длъжностите, изискващи военно звание „полковник” 

(„капитан I ранг”) – на 31.05 и 01 .06.2016 г.; 
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10.2. Комисии за длъжностите, изискващи военно звание 

„подполковник” („капитан II ранг”) – на 02 и 03.06.2016 г.; 

10.3. Комисии за длъжностите, изискващи военно звание „майор” 

(„капитан III ранг”) – на 06 и 07.06.2016 г.; 

10.4. Комисии за кариерно развитие на военнослужещи с младши 

офицерски звания – на 08, 09 и 10.06.2016 г. 

11. Военнослужещите от състава на комисиите за Министерството на 

отбраната включително и командирите (началниците) на военните 

формирования или ръководителите на съответните структури, в чиито състав са 

разглежданите длъжности, да се явят в 09,15 часа на началния ден за 

заседанията на съответната комисия в приемната на Министерството на 

отбраната. 

12. До 13.06.2016 г. ръководителят на структурата по управление на 

човешките ресурси (по личния състав), от чиито състав са техническите 

секретари на комисиите за кариерно развитие, да изпратят извлечения от 

протоколите от работата на комисиите във военните формирования или 

структурите, от които са разглежданите военнослужещи. 

13. Командирите/началниците на военни формирования или 

ръководителите на структури, след получаване на извлеченията по т. 12 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 структурите по управление на човешките 

ресурси (по личния състав), обслужващи комисиите за кариерно развитие, 

класирали военнослужещия, за длъжността, на която същият приема да бъде 

назначен. 

14. До 20.06.2016 г. ръководителят на съответната структура по 

управление на човешките ресурси (по личния състав), обслужваща комисиите 

за кариерно развитие, чрез съответните командири/началници на военни 

формирования или ръководители на структури, да представи предложенията 

за преназначаване на длъжности на военнослужещите по правомощия. 

14.1. Военнослужещите, определени за преназначаване на длъжности, 

които изискват по-високо ниво на достъп до класифицирана информация от 

притежаваното от тях, да се назначават след получаване на съответното ниво на 

достъп. 

14.2. Военнослужещите, които изпълняват военна служба извън 

територията на страната в състава на български или многонационални 

формирования при участие в мисии и операции да се преназначат на 

длъжностите, за които са класирани след завръщането им в страната. 
 

15. До 30.06.2016 г. длъжностните лица по чл. 146, т. 2 от ЗОВСРБ да 

издадат заповеди за преназначаване и за преназначаване и повишаване във 

военно звание на класираните военнослужещи, считано от 01.07.2016 г., а за 

длъжностите, които се овакантяват след 01.07.2016 г. – от датата на 

овакантяването им. 
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II. При извършване на организационно-щатни промени през 2016 г. да се 

има за изпълнение следното: 

1.  Командирите /началниците/ на военни формирования, в които се 

извършват организационно-щатни промени, не по-късно от 15 работни дни преди 

влизането им в сила, да представят по команден ред за отдаване на заповеди по 

правомощия: 
1.1. предложения и проекти на заповеди за преназначаване на длъжност 

на военнослужещите;  

1.2. предложения за вземане в разпореждане по щат № А-916 и 

отправяне на 6-месечно предизвестие за прекратяване на договора за военна 

служба и освобождаване от военна служба, като се посочва и военното 

формирование, в което военнослужещите да се водят на работа и доволствие. 

2. Документите по т. 1.1 и т. 1.2, представени на министъра на 

отбраната и на началника на отбраната, да бъдат изпратени и в електронен вид 

на адрес: v.stanchev@so.mil.bg 
 

III. За назначаване на длъжности на военнослужещи по списък по 

условията на чл. 32, т. 2, от ППЗОВСРБ да се има за изпълнение следното: 

1. До 12.02.2016 г.  в дирекция „Управление на човешките ресурси“ да 

представят по команден ред списъци на длъжности, определени за заемане от 

военнослужещи, които през 2016 г. се завръщат от изпълнение на военна служба 

извън територията на страната в задгранични представителства на Република 

България или на длъжности в международни организации, като срещу всяка 

длъжност се посочат военното звание и имената на военнослужещия, за когото е 

предвидена. 

2. До 04.04.2016 г . в дирекция „Управление на човешките ресурси” да 

се представят по команден ред списъци на длъжности, определени за заемане от 

завършилите през 2016 г. военни академии, висши военни училища и 

професионални сержантски (старшински) колежи в страната и в чужбина. 

3. Списъците по т. 1 и т. 2 да се изготвят по образец - Приложение № 1 

и да бъдат изпратени и в електронен вид на „Exсel” на адрес: 

m.dimcheva@so.mil.bg  (в АИС на БА) или m.dimcheva@mod.bg (в Интернет).  

4. Списъците да се актуализират както следва: 

4.1.  по т. 1. - до 15.06.2016 г. 

4.2.  по т. 2. - до 29.07.2016 г. 
 

IV. За назначаване на военнослужещи по условията на чл. 32, т. 4, буква 

„а“ ППЗОВСРБ, след годишното разместване през 2016 година да се има за 

изпълнение следното: 
 

1. До 26.09.2016 г. командващият на Съвместното командване на силите, 

командирите на видовете въоръжени сили и ръководителите на структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната да представят по команден ред в 

дирекция „Управление на човешките ресурси“ план-предложения за 

окомплектоване на вакантни длъжности от подчинените им структури, които са в 

правомощията за назначаване на министъра на отбраната и на началника на 

отбраната. 

Към план-предложенията да бъдат приложени кадрови справки, копия на 

атестационни формуляри, протоколи за проведени беседи, от които да е видно 
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съгласието на военнослужещите и копия на длъжностите характеристики за 

предложените длъжности. 

2. План-предложенията да се правят само за окомплектоване на вакантни 

и овакантяващи се длъжности, както следва: 

2.1. длъжности, включени в регистрите по раздел I и останали незаети 

по време на годишното разместване; 

2.2. длъжности, овакантени след преназначаване на военнослужещи 

по време на годишното разместване. 

2.3. длъжности, освободени от военнослужещи, на които е прекратен 

договора за военна служба в периода от 06.04 до 26.09.2016 г.; 

2.4. на овакантените до 26.09.2016 г. длъжности от военнослужещи, 

преназначени на длъжности в международни организации или в други 

международни инициативи на територията и извън територията на Република 

България; 

2.5. длъжности останали вакантни във военните формирования след 

извършените организационно-щатни промени към 01.07.2016 г.; 

2.6. овакантяващите се длъжности от военнослужещите, които ще бъдат 

предложени за окомплектоване на длъжностите по т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, и 2.5, до 

достигане на най-ниските военни звания, съответно за офицери, офицерски 

кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси); 

3. Военнослужещите, които се предлагат за назначаване на длъжностите 

по т. 2 да отговарят на всички изискванията за заемането им, към датата на 

назначаване. 

4. Решенията по постъпилите в дирекция „Управление на човешките 

ресурси“ предложения да бъдат взети до 18.10.2016 г. 

5. Командващият на Съвместното командване на силите, командирите на 

видовете въоръжени сили и ръководителите на структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната да организират окомплектоването на 

длъжностите по т. 2, които са в техни правомощия. 

6. До 31.10.2016 г. да бъдат издадени заповедите за преназначаване и за 

преназначаване и повишаване във военно звание на военнослужещи на 

длъжностите по т. 2, считано от 01.11.2016 година. 

7. След 01.11.2016 г. мотивирани предложения да се правят само при 

изключителна необходимост за окомплектоване на ключови командни 

длъжности. 

8. До 18.11.2016 г. командващият на Съвместното командване на силите, 

командирите на видовете въоръжени сили и ръководителите на структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната да извършат анализ на 

окомплектоването на подчинените им формирования и структури с личен състав 

и да предложат вакантни длъжности за заемане чрез провеждане на конкурс за 

приемане на военна служба на лица завършили граждански училища. 

V. До един месец от издаването на заповедите за назначаване и за 

преназначаване на военнослужещите, същите да се отразят в Автоматизираната 

система за управление на човешките ресурси. 
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VI. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 

публикуването на регистрите по раздел I в указаните срокове, както и на 

настоящата заповед на Интернет-страницата на Министерство на отбраната, а 

началникът на военно формирование 26340 – София - в Автоматизираната 

информационна система на Българската армия.  
 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на началника на 

отбраната. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР  НА  ОТБРАНАТА  

 

 

 

    НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
 

 

 

 


