
 

 

   

 

Министерство на отбраната на Република България 

 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
   
Министерство на отбраната 
Национален военноисторически музей  

Длъжностно ниво – 171 

Код  по НКПД – 1112-7023 

Длъжност: Директор   

 

ІІ. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

Длъжността е пряко подчинена на министъра на отбраната 

  

ІІІ. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Ръководство, организация и контрол на дейностите, осъществявани в НВИМ и 

представителство. 

 

ІV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 

1. Представлява НВИМ. 

2. Организира, ръководи и контролира всички дейности, осъществявани в НВИМ. 

 

V. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
1. Представлява НВИМ; 

2. Ръководи, организира и отговаря за дейността на НВИМ;  

3. Определя стратегията и приоритетите в дейността на НВИМ;  

4. Представя на министъра на отбраната ежегоден план и доклад за дейността на НВИМ; 

5. Представя на министъра на отбраната за утвърждаване на проект на бюджетна сметка на 

НВИМ; 

6. Представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за изпълнението на 

бюджета на НВИМ; 

7. Представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на годишна програма за 

капиталови разходи на НВИМ; 

8. Утвърждава разписанието на длъжностите на НВИМ; 

9. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в НВИМ; 

10. Командирова служителите на НВИМ в страната и в чужбина; 

11. Организира подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното 

използване на човешките ресурси в НВИМ; 

12. Назначава и освобождава служителите на НВИМ; 



13. Отговаря за стопанисването и управлението на недвижимите имоти и движимите вещи 

предоставени на НВИМ;  

14. Издава вътрешни актове, осигуряващи изпълнението на функциите и дейностите в 

НВИМ; 

15. Сключва договори, необходими за дейността на НВИМ;  

16. Утвърждава разходите на НВИМ; 

17. Изпълнява и други задачи, определени с нормативни актове или възложени му от 

министъра на отбраната. 

 

VІ. ВЪЗЛАГАНЕ , ПЛАНИРАНЕ  И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА 
 А. Възлагане на работата:  

 1. Задачи се възлагат от министъра на отбраната. 

 2. Възлага задачи на служителите  в структурните звена на НВИМ. 

 

Б. Планиране на работата: 

Самостоятелно планира работата си и работата на структурните звена на НВИМ при 

съобразяване с функциите и дейностите на НВИМ и възложените от министъра на отбраната 

задачи. 

 

В. Отчитане на работата: 

 Изпълнението на задачите отчита пред министъра на отбраната. 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 
Отговаря за планирането, управлението и контролирането на цялостната дейност на 

НВИМ. 
 

А. Персонал 
На негово подчинение са всички служители в НВИМ.  

 

Б. Управление на персонала 
Управлението на персовала на НВИМ чрез ръководителите на структурните звена.  

 

В. Финансови ресурси (размер и вид отговорност)   
Носи финансова отговорност.  

 

Б. Отговорности, свързани с организацията на работа: 

Отговаря за качественото и срочно изпълнение на задачите, свързани с дейностите и 

функциите на НВИМ и възложените му задачи от министъра на отбраната. 

  

VІІІ.  ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ  
Взима решения самостоятелно.  
Компетентно и точно възлага задачи на отделни служители в НВИМ.   

 

ІХ. КОНТАКТИ  
1. Контактува по съответния йерархически ред в МО и неговите структури. 

2. Във връзка с изпълнението на служебните си задължения осъществява контакти с 

местни и чуждестранни органи, организации, институции и други, както и с посетители на 

музея.  

 

Х. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образователна степен: магистър 

Професионална област: хуманитарни науки 



Професионално направление: история и археология 
Минимален професионален опит за заемане на длъжността : 5 години професионален опит в 

съответното професионално направление 
Допълнителна квалификация:  
Владеене на английски език; 

Компютърна грамотност – работа с MS OFFICE, правно-информационна система - 

Apis/Ciela. 
Ниво на достъп до класифицирана информация: поверително 

 

ХІ. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ  
1. Познаване на законовата и подзаконовата нормативна уредба в областта на културата и 

музейното дело. 
2. Способност да планира, организира и контролира работата на структурните звена в 

НВИМ и собствената си работа. 
3. Отлични комуникативни умения, творчество и инициативност.  
4. Способност да анализира необходимата информация и да я систематизира.  
5. Обективност на преценката. 
6. Способност да предлага идеи и иновационни решения в рамките на съществуващите 

указания и процедури. 
 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

  

 

 

 


