
З А П О В Е Д  
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

30. 09. 2010 г.                № ОХ-599                             гр. София 
 
 
 
 
 
 

ОТНОСНО:   Даване на разрешение на военнослужещи и цивилни служители от 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия за кандидатстване и 
обучение в задочна или дистанционна форма за придобиване на 
образователно-квалификационна степен във висши граждански и 
военни училища 

 
 
 
 

На основание чл. 31, ал. 1, чл. 26, т. 15, чл. 238, чл. 292, ал. 1 и ал. 3 и чл. 
145, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, чл. 110 и чл. 119, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във връзка 
подобряване на организацията и оптимизиране на реда за искане на разрешение от 
военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 
за кандидатстване и обучение в задочна или дистанционна форма за придобиване 
на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” във 
висши граждански и военни училища,  

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
1.  Офицерите и цивилните служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 
имат право да кандидатстват и да се обучават в задочна или дистанционна форма 
за придобиване на образователно-квалификационна степен във висши граждански 
и военни училища след получаване на разрешение от министъра на отбраната. 

2. Войниците (матросите) и сержантите (старшините) имат право да 
кандидатстват и да се обучават в задочна или дистанционна форма за 
придобиване на образователно-квалификационна степен във висши граждански и 
военни училища след прослужване на три години военна служба и получено 
разрешение от министъра на отбраната. 

3. Военнослужещите, по т. 1 и т. 2 подават рапорт по команден ред до 
министъра на отбраната.  

3.1. Рапортът трябва да бъде придружен с обосновано становище за 
необходимостта от обучението от съответния командир/началник/ръководител. 

3.2. Рапортът на войниците (матросите) и сержантите (старшините) 
задължително трябва да е придружен с кадрова справка, удостоверяваща 
прослужени минимум три години военна служба. 

4. Цивилните служители подават заявление до министъра на отбраната, 



придружено с обосновано становище за необходимостта от обучението от 
съответния командир/началник/ръководител. 

5. Формата и съдържанието на рапорта и заявлението за искане на 
разрешение за кандидатстване и обучение в задочна или дистанционна форма за 
придобиване на образователно-квалификационна степен да бъдат съгласно 
Приложение 1 и Приложение 2. 

6. Рапортите на военнослужещите и заявленията на цивилните служители 
се подават ежегодно от 01 март до 15 май. Краен срок за изпращане на 
документите в дирекция „Управление на човешките ресурси” – ежегодно до 15 
юни. 

7. Дирекция „Управление на човешките ресурси” след проверка на 
документите: 

7.1. Ежегодно до 30 юни изготвя докладни записки до министъра на 
отбраната за даване на разрешение за кандидатстване и обучение в задочна или 
дистанционна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен 
във висши граждански и военни училища. 

7.2. Уведомява писмено съответната структура на Министерството на 
отбраната, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия, от която е кандидатът за решението по т. 7.1. 

8. Кандидатите за обучение в едноседмичен срок се уведомяват писмено 
по команден ред за решението на министъра на отбраната от съответните 
ръководители/началници/командири на административни структури. 

9. Военнослужещият (цивилният служител) е необходимо да представи в 
структурата, в която служи (работи) удостоверение от съответното висше 
гражданско или военно училище за придобит статут на обучаем. Всяко 
преминаване в следващ семестър следва да се удостоверява с представянето в 
същата структура на уверение за продължаване в следващ семестър до 
завършване на пълния курс на обучение. 

10. Командирите/началниците/ръководителите на административната 
структура, в която служи (работи) военнослужещият (цивилният служител) да 
осигурят на получилия разрешение и удостоверил статута си на обучаем, право да 
ползва допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение в съответното 
висше гражданско или военно училище при условията на чл. 197, ал. 3 от Закона 
за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 169-171а от 
Кодекса на труда. 

11. След завършване на обучението на военнослужещия за нуждите на 
Министерството на отбраната, на структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и на Българската армия, оправомощеното длъжностно лице да 
сключи допълнително споразумение за удължаване срока на военната му служба, 
както следва: 

– след придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" 



по гражданска специалност – с 4 (четири) години; 
– след придобиване на образователно-квалификационна степен 

"бакалавър" по гражданска специалност – с 3 (три) години. 
12. След завършване на обучението на цивилния служител за нуждите на 

Министерството на отбраната, на структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и на Българската армия, той се задължава да работи в съответните 
структури за период от една до три години при условия и срок определен от 
органа по назначаване или от работодателя. 

13. Военнослужещите (цивилните служители), които не са получили 
разрешение за кандидатстване и обучение за придобиване на образователно-
квалификационна степен във висши граждански и военни училища се обучават за 
собствена сметка без да ползват допълнителен платен отпуск. 

14. Ежегодно до 30 септември структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, Щабовете на видовете въоръжение сили, Щабът по 
осигуряването и подръжката и Съвместното оперативно командване да изпращат 
в дирекция „Управление на човешките ресурси” информация на хартиен и 
магнитен носител за обучаемите (военнослужещи и цивилни служители) в 
задочна и дистанционна форма за придобиване на образователно-
квалификационна степен. Съдържанието на информацията да е във формата, 
указана в Приложение 3. 

15. Дирекция „Управление на човешките ресурси” да поддържа и 
ежегодно до 31 октомври да актуализира база данни за обучаемите 
(военнослужещи и цивилни служители) в задочна и дистанционна форма за 
придобиване на образователно-квалификационна степен. 

16. Ежегодно до 31 декември дирекция „Управление на човешките 
ресурси” да изготвя Анализ на обучението на военнослужещи и цивилни 
служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия в задочна и дистанционна форма във 
висши граждански и военни училища. 

17. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 
публикуването на заповедта в Интернет-страницата на Министерството на 
отбраната. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 
дирекция „Управление на човешките ресурси”. 

 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

                                                     АНЮ АНГЕЛОВ 



Приложение 1 
 
 
ДО 
……………………………………… 
(командир/началник/ръководител на административна структура) 

……………………………………… 
(звание, име, фамилия) 

 

 

 

 

Р А П О Р Т 
(за военнослужещ) 

от …………………………………………………………………. 
(звание, име, фамилия) 

на длъжност „……………………………………………………...” 
 
 

Моля, на основание на чл. 238 от Закона за отбраната и въоръжение сили на 
Република България и чл. 110, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане 
на закона за отбраната и въоръжение сили да ми бъде разрешено кандидатстване и 
обучение в задочна (дистанционна) форма за придобиване на образователно-
квалификационна степен „бакалавър” („магистър”) по специалност 
„………………………………” в …………………………………… за учебната 
……………. година. 

Финансовите разходи са за ………………………… 
     (посочва се за чия сметка) 

 

 

 

 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

 

 



СТАНОВИЩЕ НА ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

СТАНОВИЩЕ НА ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

СТАНОВИЩЕ НА ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

СТАНОВИЩЕ НА ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

 
 



Приложение 2 
 
ДО 
……………………………………… 
(командир/началник/ръководител на административна структура) 

……………………………………… 
(звание, име, фамилия) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
(за цивилен служител) 

от …………………………………………………………………. 
      (име, фамилия) 

на длъжност „……………………………………………………...” 
 
 

 

Моля, на основание чл. 292, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжение сили 
на Република България и чл. 119, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на 
закона за отбраната и въоръжение сили да ми бъде разрешено кандидатстване и 
обучение в задочна (дистанционна) форма за придобиване на образователно-
квалификационна степен „бакалавър” („магистър”) по специалност 
„………………………………” в …………………………………… за учебната 
……………. година. 

Финансовите разходи са за ………………………… 
     (посочва се за чия сметка) 

 

 

 

 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

 

 



СТАНОВИЩЕ НА ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

СТАНОВИЩЕ НА ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

СТАНОВИЩЕ НА ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

СТАНОВИЩЕ НА ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

дата: ……………… подпис: ……………… 

 

 
 
 



 

Приложение 3 
 
 
 

№ Звание Име, презиме, 
фамилия 

Местослужене/Место-
работа 

 

ОКС 
/бакалавър, 
магистър/ 

Специалност, 
висше училище 

Курс Забележка 
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