
З А П О В Е Д 

НА 
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

18.12.2019 г.   № ОХ-1127             гр. София 

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

въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), във връзка с чл. 71ф и 

чл. 71ч от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България (ППЗОВСРБ) и с цел създаване на организация 

по комплектуването на вакантни и овакантяващи се длъжности в 
многонационални формирования, международни организации или в други 

международни инициативи на територията на страната през 2020 година, 

З А П О В Я Д В А М: 

Основните дейности да се организират по ред и срокове, както следва: 

1. Комплектуване по Регистър на вакантните длъжности за 

военнослужещи в състава на многонационални формирования, 

международни организации или в други международни инициативи на 

територията на страната (по чл. 71ф, ал. 1 от ППЗОВСРБ). 

1.1. До 16.03.2020 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ да се представят за включване в Регистъра по т. 1 списъци на 

вакантните към 01.07.2020 г. или овакантяващите се длъжности до края на 

2020 г., по образец, съгласно Приложение № 1. 

1.1.1. Началникът на Комендантство – МО да представи Списък на 

вакантните или овакантяващите се длъжности през 2020 г. в Центъра за 

изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за 

управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) и Щабния 

елемент за интегриране сили на НАТО (NFIU-BGR). 

1.1.2. Командващият на Съвместното командване на силите, по 

предложение на командира на военно формирование 28860 – Горна Малина, 

да представи Списък на вакантни или овакантяващи се длъжности през 2020 г. 

в Националния мобилен модул по КИС на НАТО (DCM-F). 

1.1.3. Списъците да се изпратят и в електронен формат на „Excel“ на 

адрес: a.angelov@so.mil.bg или a.angelov@mod.bg. 

Съдържание: Определяне на реда за комплектуване на вакантни и 

овакантяващи се длъжности в многонационални 

формирования, международни организации или в други 

международни инициативи на територията на страната през 

2020 година 
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1.2. До 01.04.2020 г. директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната“ да ми представи за утвърждаване Регистър на вакантните 

длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, 

международни организации или в други международни инициативи на 

територията на Р България през 2020 година. 

1.3. До 06.04.2020 г. Регистърът по т. 1.2 да се публикува в КИС „ЩИТ“ 

и на интернет страницата на Министерство на отбраната. 

1.4. До 16.04.2020 г. командирите (началниците) на военни 

формирования и ръководителите на структури да запознаят военнослужещите 

с публикувания Регистър. 

1.5. До 27.04.2020 г. военнослужещите, желаещи да кандидатстват за 

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

определен в чл. 71ф, ал. 5 от ППЗОВСРБ. 

1.5.1. Към рапортите да се прилагат заверени копия на документите, 

удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за заемане на 

длъжностите, копие на последния валиден атестационен формуляр и кадрова 

справка. 

1.5.2. Рапорти могат да подават и военнослужещите, взети в 

разпореждане по специални 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 от ППЗОВСРБ. 

1.6. Военнослужещите, назначени на длъжности по специални щатове 

№№ N-1, N-2 и N-3, могат да кандидатстват за длъжностите от Регистъра по 

т. 1.3 при условие, че към датата за назначаването им на длъжност по 

Регистъра е изтекъл срокът за заемане на съответната международна 

длъжност на територията на страната и отговарят на изискванията за заемане 

на съответната вакантна или овакантяваща се длъжност. 

1.7. Военнослужещите могат да кандидатстват за длъжности в обхвата 

на притежаваното от тях военно звание или изискващи военно звание с една 

степен по-високо от притежаваното, ако отговарят на изискванията на чл. 50 и 

чл. 51 от ППЗОВСРБ. 

1.8. До 20.03.2020 г. директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната“ да организира и ми представи проект на заповед, с която 

да се определят председатели, членове и технически секретари на Комисията 

за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра, 

съгласно акта на министъра на отбраната по чл. 52, ал. 3 от ППЗОВСРБ. 

1.9. До 15.05.2020 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“, да бъдат получени: 
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- Рапортите и приложените документи на военнослужещите, подадени 

по реда на чл. 71ф, ал. 5 от ППЗОВСРБ ; 

- Списък на военнослужещите по т. 1.5, по образец, съгласно 

Приложение № 2. Същите да се изпратят и в електронен формат на „Excel“ на 

адрес: a.angelov@so.mil.bg или a.angelov@mod.bg. 

1.10. Комисията по т. 1.8 да проведе заседание в периода от 26.05.2020 г. 

до 29.05.2020 г. включително, като военнослужещите от състава на 

комисията се явят в 09.30 ч. на началната дата за провеждане на заседанието. 

За всяка от длъжностите, за които има кандидати, да се изготви протокол, 

който да се подпише от председателя и членовете на комисията. 

1.11. До 03.06.2020 г. директорът на дирекция „Управление на 

човешките ресурси в отбраната“ да организира и изпрати извлечения от 

протоколите от работата на комисията във военните формирования или 

структурите, от които са разглежданите военнослужещи. 

1.12. Командирите/началниците на военни формирования или 

ръководителите на структури, след получаване на извлеченията по т. 1.11 да 

запознаят военнослужещите с решенията на комисиите срещу подпис. 

1.13. До 22.06.2020 г. директорът на дирекция „Управление на 

човешките ресурси в отбраната“ да ми представи чрез началника на обраната 

проект на заповед за комплектуване на длъжностите по чл. 71х, ал. 1 от 

ППЗОВСРБ с предложените от Комисията по т. 1.12 военнослужещи, считано 

от 01.07.2020 г. или от датите на овакантяване до края на 2020 г. 

Военнослужещите, предложени за назначаване на длъжности изискващи 

по-високо ниво на достъп до класифицирана информация от притежаваното от 

тях, да се назначат на длъжност, след получаване на съответното ниво на 

достъп. 

2. Комплектуване по списък на длъжности за военнослужещи по 

чл. 71ф, ал. 1, т. 3 от ППЗОВСРБ. 

2.1. Началникът на Комендантство – МО и Командващият на 

Съвместното командване на силите до не по-малко от 10 (десет) работни дни 

преди сроковете по т. 2.2 и 2.3, да представят в дирекция „Управление на 

човешките ресурси в отбраната“ предложения на вакантни длъжности за 

включване в съответните списъци, съгласно образеца на Приложение № 1, 

както следва:  

- Началникът на Комендантство – МО да представи предложенията на 

вакантни длъжности за включване в съответните списъци за CMDR COE и 

NFIU-BGR;  

- Командващият на Съвместното командване на силите, по предложение 

на командира на военно формирование 28860 – Горна Малина, да представи 
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предложенията на вакантни длъжности за включване в съответните списъци за 

DCM-F. 

2.2 До 27.01.2020 г. директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната“ да изготви и ми представи за утвърждаване списък на 

длъжностите в многонационални формирования, международни организации 

или в други международни инициативи на територията на страната през 

2020 г., определени за завръщащите се до 01.07.2020 г. военнослужещи по 

чл. 32, т. 2, буква „б“ от ППЗОВСРБ.  

2.3. До 19.06.2020 г. директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната“ да изготви и ми представи за утвърждаване списък на 

длъжностите в многонационални формирования или на длъжности в 

международни организации или в други международни инициативи на 

територията на страната през 2020 г., определени за завръщащите се след 

01.07.2020 г. военнослужещи по чл. 32, т. 2, буква „б“ от ППЗОВСРБ. 

2.4. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ да изготвя и ми представя проекти на заповеди за назначаване на 

военнослужещите по утвърдените списъци по т. 2.2 и т. 2.3, след завръщането 

им на територията на страната. 

2.5. До 10.07.2020 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ да се представят списъци на вакантни длъжности по чл. 32, т. 2, 

буква „а“, във връзка с чл. 33а от ППЗОВСРБ, за включване в списъка на 

длъжности, определени за заемане от завършилите през 2020 година военни 

академии, висшите военни училища и професионалните сержантски 

(старшински) колежи в страната и в чужбина, по образец, съгласно 

Приложение № 1. 

2.5.1. Началникът на Комендантство – МО да представи предложенията 

на вакантни длъжности за включване в съответните списъци на длъжности за 

CMDR COE и NFIU-BGR. 

2.5.2. Командващият на Съвместното командване на силите, по 

предложение на командира на военно формирование 28860 – Горна Малина, 

да представи предложенията на вакантни длъжности за включване в 

съответните списъци на длъжности за DCM-F. 

2.6. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ да организира изготвянето на заповедите за назначаване на 

военнослужещи на длъжностите по утвърдените списъци по чл. 32, т. 2, буква 

„а“ от ППЗОВСРБ. 

2.7. Списъците по т.т. 2.1, 2.5.1 и 2.5.2 да се изпратят и в електронен 

формат на „Excel“ на адрес: a.angelov@so.mil.bg или a.angelov@mod.bg. 
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3. Комплектуване по мотивирано предложение на длъжности за 

военнослужещи по чл. 71ф, ал. 1, т. 2 ППЗОВСРБ. 

3.1. Командващият на Съвместното командване на силите, по 

предложение на командира на военно формирование 28860 – Горна Малина, 

във връзка с чл. 33б от ППЗОВСРБ, да изпраща в дирекция „Управление на 

човешките ресурси в отбраната“ мотивирани предложения за назначаване на 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия на длъжностите в 

DCM-F, а началникът на Комендантство – МО за длъжностите в CMDR COE 

или NFIU-BGR.  

3.2. Към мотивираните предложения по т. 3.1 да се прилагат: 

- становище на командира (началника) на военното формирование или 

ръководителя на структурата, в която служи военнослужещия; 

- кадрова справка на военнослужещия; 

- писмено съгласие на военнослужещия за заемане на длъжността; 

- копие на последния валиден атестационен формуляр на 

военнослужещия; 

- копие на длъжностна характеристика за съответната длъжност. 

3.3. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“, на основание предложенията по т. 3.1, да изготвя проекта на 

мотивирано предложение от началника на отбраната до министъра на 

отбраната, за вземане на решение.  

3.4. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ да представя мотивирани предложения от началника на отбраната 

за комплектуване на длъжности за военнослужещи в CMDR COE, NFIU-BGR 

или DCM-F, при липса на писмено съгласие на командира (началника) на 

военното формирование или ръководителя на структурата, в която служи 

военнослужещия, при условията на чл. 33б от ППЗОВСРБ.  

4. Комплектуване на длъжности за цивилни служители по чл. 71ч от 

ППЗОВСРБ. 

4.1. Началникът на Комендантство – МО да представя в дирекция 

„Управление на човешките ресурси в отбраната“ предложения за обявяване на 

вакантни длъжности в CMDR COE или в NFIU-BGR, за командироване на 

цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, не по-късно от 3 

месеца преди датите за заемане на съответните длъжности. 

4.1.1. Предложенията да включват проект на докладна записка до 

постоянния секретар на отбраната и проект на заповед на министъра на 
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отбраната за обявяване на вакантните длъжности по т. 4.1, с приложени 

изисквания и срокове за заемане. 

4.1.2. Кандидатите, които отговарят на изискванията по т. 4.1.1, да 

подават заявление до командира (началника) на военното формирование или 

ръководителя на съответната структура, от която е цивилният служител.  

4.1.3. Командирите (началниците) или ръководителите по т. 4.1.2 да 

представят заявленията на кандидатите в Комендантство – МО, независимо от 

становищата им по тях. Заявленията да съдържат: 

- автобиография с настоящ адрес; 

- служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща за контакт; 

- копия от дипломи за завършено образование и сертификати за 

притежавана квалификация и опит; 

- копие на удостоверение за владеене на английски език съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001 или съответен цивилен еквивалент, 

валидно съгласно изискванията на раздел VII, т. 11 „в“ на МЗ № ОХ-620 от 

08.08.2016 г., считано към съответните срокове за заемане по т. 4.1.1. 

Към заявленията да се прилагат становищата на командира (началника) 

на военното формирование или ръководителя на съответната структура, от 

която е цивилният служител.  

4.1.4. Началникът на Комендантство – МО, съвместно с директора на 

CMDR COE (командира на NFIU-BGR), да изготвя проект на мотивирано 

предложение по чл. 71ч, ал. 3 от ППЗОВСРБ за определяне на цивилните 

служители, които да бъдат командировани на обявените длъжности по т. 4.1.1.  

4.1.5. Началникът на Комендантство – МО, на основание чл. 71ч, ал. 4 от 

ППЗОВСРБ, да предоставя на началника на отбраната и постоянния секретар 

на отбраната проекта по т. 4.1.4. Към мотивираното предложение да се 

приложат заявленията за заемане на длъжностите, както и становищата на 

командирите (началниците) на военните формирования или ръководителите 

на съответните структури, от които са цивилните служители. 

4.1.6. Началникът на отбраната и постоянният секретар на отбраната да 

ми предоставят мотивирано предложение по т. 4.1.5 за определяне на 

цивилните служители, които да бъдат командировани на обявените 

длъжности.  

4.1.7. След утвърждаване на мотивираното предложение по т. 4.1.6 

началникът на Комендантство – МО да ми представя проект на заповедите по 

чл. 71ш от ППЗОВСРБ за командироване на цивилните служители в CMDR 

COE (NFIU-BGR), считано от датите съгласно приложението по т. 4.1.1. 

Проектът на заповедта да се съгласува с дирекция „Правно-нормативна 
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дейност в отбраната“ и дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“. 

5. До един месец от издаването на заповедите за назначаване на 

военнослужещите и за командироване на цивилните служители, както и 

заповедите за удължаване срока на заемане (командироване), същите да бъдат 

отразени в АСУ на ЧР. 

6. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността“ да организира 

публикуването на: 

6.1. Настоящата заповед на Интернет страницата на Министерство на 

отбраната в „Документи“, подраздел „Вакантни длъжности в международни 

организации“, секция „Длъжности в страната, подлежащи на ротация“; 

6.2. Регистърът по т. 1.2 на Интернет страницата на Министерство на 

отбраната в раздел „Документи“, подраздел „Регистри на вакантните 

длъжности за военнослужещи“. 

7. Началникът на „Комуникационно-информационен център“ да 

организира публикуването на настоящата заповед и на Регистъра по т. 1.2 в 

КИС „ЩИТ“. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

   КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

 



 


