
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

02.04.2020 г.          № ОХ-295           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 от Министерството 

на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра 

на отбраната и Българската армия. 

 

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) и т. 4 от M3 № ОХ-1127/18.12.2019 г., 

З А П О В Я Д В А М :  

1.  Обявявам вакантна длъжност за заемане от цивилен служител от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия в Центъра за изследване, 

изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на 

кризи и реагиране при бедствия (CMDR СОЕ), съгласно Приложение № 1. 

2.  Кандидатите за заемане на длъжността следва да отговарят на 

изискванията за заемането ѝ, съгласно Приложение № 1. 

3.  До 24.04.2020 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т. 

2, да подават заявление до командира (началника) на военното формирование 

или ръководителя на съответната структура, от която е цивилният служител. 

4.  Командирите (началниците) или ръководителите по т. 3 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 към датата на заемане на длъжността 01.07.2020 г. 

Към заявленията да се прилагат становищата на командира 

(началника) на военното формирование или ръководителя на съответната 

структура, от която е цивилният служител. 

5. До 14.05.2020 г. началникът на Комендантство – МО да изготви 

предложение до постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната, 



 

 2 

във връзка с правомощието им по изготвяне на мотивирано предложение по 

чл. 71ч, ал. 3 от ППЗОВСРБ. 

Към предложението да се приложи заявлението за заемане на 

длъжността, както и становищата на командира (началника) на военното 

формирование или ръководителя на съответната структура, от която е 

цивилният служител. 

6.  До 22.05.2020 г. началникът на отбраната и постоянният секретар на 

отбраната да ми предоставят мотивирано предложение за определяне на 

цивилния служител, който да бъде командирован на обявената длъжност. 

7.  След утвърждаване на мотивираното предложение по т. 7, в срок до 

05.06.2020 г., началникът на Комендантство - МО да ми представи проект на 

заповед по чл. 71ш от ППЗОВСРБ за командироване на цивилния служител в 

CMDR СОЕ, считано от 01.07.2020 година. Проектът на заповедта да се 

съгласува с дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“ и дирекция 

„Управление на човешките ресурси в отбраната“. 

8.  Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи 

министерски заповеди, да се публикува в КИС „ЩИТ” и интернет страницата 

на Министерството на отбраната (www.mod.bg). 

Приложение: 

Информация за вакантна длъжност за заемане от цивилни служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия в Центъра за изследване, 

изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на 

кризи и реагиране при бедствия (CMDR СОЕ). 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

http://www.mod.bg/

