
 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед                                             

№ ОХ – 613/04.09.2015 г. на Министъра на отбраната, 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 

 

1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ” 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 

длъжността: 

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен: магистър; 

Област на висше образование: технически науки; социални, стопански и правни науки; 

Професионално направление: електротехника, електроника и автоматика, машинно 

инженерство, икономика; 

Професионален опит: 7 години; 

Или минимален ранг: V старши; 

Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на условията по чл. 7, ал.1 и ал. 2 от Закона 

за държавния служител и на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на 

класифицираната информация. 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Ръководи, координира и контролира дейността на служителите в дирекцията. 

Подпомага министъра при формирането, провеждането и контрола по изпълнение на 

политиката на Министерството на отбраната в управлението на проекти, свързани със 

създаване и поддържане на отбранителни способности. Ръководи дейностите по организация и 

координация на изготвянето, одобрението и реализацията на инвестиционните проекти, както и 

тяхната актуализация. Осигурява взаимодействието при реализацията на инвестиционните 

проекти на министерството в рамките на инициативи, програми и проекти на НАТО, ЕС и др. 

организации с цел интегрирането им в тях и използването на различни източници на 

финансиране. 

Допълнителни умения и квалификации: компютърна грамотност – MS Office, Internet; 

чужд език – английски език на ниво не по-ниско от 3-3-3-3 по STANAG 6001 или документ, 

удостоверяващ владеенето на английски език на съответстващо ниво минимум В2+ - Common 

European Framework (Council of Europe), FCE-ESOL, 5-IELTS. 

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 670- 2200 лв. 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 

Начин за провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на 

тема: „Управление и организация на дейността на дирекция „Проектно управление“ на 

МО“ - формат А4 до 8 стандартни машинописни страници и интервю. 

 

2. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 

длъжността: 

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен: магистър; 

Област на висше образование: технически науки, социални, стопански и правни науки; 

сигурност и отбрана. 

Професионално направление: общо инженерство, икономика, администрация и управление, 

социални дейности, национална сигурност. 

Професионален опит: 7 години; 

Или минимален ранг: V старши; 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул.”Дякон Игнатий”№ 3 



Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на условията по чл. 7, ал.1 и ал. 2 от Закона 

за държавния служител и на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на 

класифицираната информация. 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Ръководи, координира и контролира дейността на служителите в дирекцията. 

Подпомага министъра във формирането, провеждането и координирането на държавната 

политика в Министерството на отбраната в областта на политиката по доходите, социалните 

дейности и спорта, подобряването на условията на труд и мотивацията на военнослужещите и 

цивилните служители и осъществяване на връзките с организациите от неправителствения 

сектор. 

Допълнителни умения и квалификации - компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, 

Outlook Express, Internet;  

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 670- 2200 лв. 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 

 

Начин за провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на 

тема: „Управление и организация на дейността на дирекция „Социална политика“ на 

МО“ -  формат А4 до 8 стандартни машинописни страници и интервю. 

 
НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: 

 

Защита на концепция за стратегическо управление и интервю. 

 
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА: 

 

 Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите за държавни служители  /НПКДС/; 

 Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е 

пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от 

общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за 

която кандидатства по чл. 17, ал.2, т.1 от /НПКДС/; 

 Декларация по чл. 7, ал. 1,т. 6 от ЗДС, че кандидатът отговаря на изискванията 

на чл. 40, ал.1, т. 4, 5 и 7 от ЗЗКИ; 

 Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и 

допълнителна квалификация;  

 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит или придобития ранг като държавен служител; 

 Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността. 

 Концепция за стратегическо управление; 

 
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ВСИЧКИ 

ДЛЪЖНОСТИ: 

 

гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 3, Министерство на отбраната – приемна, вход от ул. 

”Аксаков”, всеки работен ден от 09.30 – 12.00 часа и от 13.00 - 15.00 часа. 

Телефони и лица за контакти от отдел “Човешки ресурси на администрацията на МО”: 

г-жа Велина Николова – тел. 92 21054, г-жа Наталия Стоянова – тел. 92 21051, г-жа 

Даниела Лозанова – тел.92 21052; г-жа Силвия Димитрова – тел.92 21040; 

 

Срок за подаване на документите: 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса. 

 
ОБЩОДОСТЪПНО МЯСТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ: 

 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в интернет 

страницата на Министерство на отбраната – www.mоd.bg и в приемната на министерството. 

http://www.mоd.bg/

