
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

07.03.2016 г.          № ОХ - 185            София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на вакантни длъжности в Центъра за изследване, 

изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за 

управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) 

за командироване на цивилни служители, назначени на 

длъжност по Закона за държавния служител в системата на 

Министерството на отбраната 

 

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

Република България и във връзка с чл. 71ч, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и 

усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране 

при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители, 

назначени на длъжност по Закона за държавния служител в системата на 

Министерството на отбраната (Приложение). 

2. Кандидатите за заемане на длъжностите, следва да отговарят на 

изискванията посочени в Приложението.  

3. До 18.03.2016 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т.2, 

да подадат заявление по команден ред. 

4. До 29.03.2016 г. ръководителите на съответната структура, да осигурят 

преминаването по команден ред и получаването на заявленията на кандидатите, 

независимо от резолюцията върху 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, валидно съгласно изискванията на раздел 

VII, т. 11, „б” на МЗ № ОХ-219/19.03.2013 г., считано към срока посочен в т. 3 

на настоящата заповед или цивилен еквивалент; 

- кадрова справка; 

- заверено копие от последния формуляр за оценка за изпълнението на 

длъжността. 

5. До 04.04.2016 г. структурата, от която е цивилният служител да 

предоставя в дирекция „Управление на човешките ресурси” – МО заявленията 

на кандидатите, заедно със становището на ръководителя на съответната 

структура.  
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6. До 11.04.2016 г. дирекция „Управление на човешките ресурси“ да 

предостави на началника на отбраната и на постоянния секретар на отбраната, 

кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в Приложението.  

7. До 15.04.2016 г. началникът на отбраната и постоянния секретар на 

отбраната да ми предоставят мотивирано предложение за определяне на 

цивилните служители, които да бъдат командировани на обявените длъжности. 

Към мотивираното предложение да се приложи заявление за заемане на 

длъжността, както и становището на ръководителя на съответната структура, от 

която е цивилния служител  

8. След определянето на цивилните служители за командироване на 

обявените длъжности, директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси” да уведоми кандидатите за резултатите от конкурса чрез 

ръководителите на структури, както и непосредствено по телефон и/или имейл,  

9. Структурата, от която са определените кандидати, да организира 

командироването им, съгласно чл. 71ш от ППЗОВСРБ.  

10. Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи 

министерски заповеди, да се публикува във вестник „Българска армия”, в АИС 

на ръководния състав на Българската армия и в Интернет страницата на 

Министерството на отбраната (www.mod.bg).  

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

Приложение: Списък на вакантни длъжности за цивилни служители в 

Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на 

НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE). 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

      НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

 

 

 

 

 
 

  

 

http://www.mod.bg/

