
З А П О В Е Д 
 
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

30.04.2010 г.                № ОХ - 259                    София 
 

Съдържание: 
 

Обявяване на конкурс за заемане на вакантни 
длъжности за военнослужещи в щабове и органи на 
международни организации 

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

на Република България и чл.1 във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба № Н - 
3/30.03.2004 г. за подбор на военнослужещи и граждански лица на кадрова 
военна служба от Въоръжените сили на Република България за работа в 
щабове и органи на международни организации (обн. ДВ, бр. 32 от 
20.04.2004 г.), 

 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 
военнослужещи от Въоръжените сили на Република България, съгласно 
приложението. 

2. Кандидатите за заемане на длъжностите следва да отговарят на 
изискванията на Наредба № Н - 3/30.03.2004 г.(обн. ДВ, бр. 32 от 
20.04.2004 г.) и изискванията за заемане на длъжността, съгласно 
приложението. 

3. До 15.05.2010 г. кандидатите, които отговарят на посочените 
изисквания, подават рапорт по команден ред до дирекция „Управление на 
човешките ресурси” на Министерство на отбраната, като в рапорта 
посочват телефони и електронна поща за контакт. 

4. До 18.05.2010 г. командирите (началниците) да осигурят премина-
ването по команден ред и пристигането в Съвместното оперативно 
командване, Щабовете на видовете ВС и Щаба по осигуряването и 
поддръжката, само на подадени рапорти, които са окомплектовани 
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 на Наредба № Н –3/30.03.2004 г. (обн. 
ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.), независимо от резолюцията върху тях. 



5. До  20.05.2010 г. Съвместното оперативно командване, щабовете 
на видовете ВС и щаба по осигуряването и поддръжката, да осигурят 
преминаването по команден ред и на 21.05.2010 г. да предоставят 
рапортите за участие в конкурса на дирекция „Управление на човешките 
ресурси” - МО. Рапортите на кандидатите от Министерството на отбраната 
и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл.78 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, след 
преминаване по команден ред, се изпращат до дирекция „Управление на 
човешките ресурси” – МО. 

6. До 28.05.2010 г. Комисия, съгласно Наредба № Н - 3/30.03.2004 г. 
(обн. ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.), назначена с моя отделна заповед, да 
проведе заседание за разглеждане на подадените рапорти и да допусне до 
конкурс кандидатите, които отговарят на изискванията съгласно т.2 на 
настоящата заповед. 

7. До 31.05.2010 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - 
МО да уведоми допуснатите за участие в конкурса кандидати. 

8. На 01.06.2010 г. началникът на „Център по психично здраве и 
превенция” на Военномедицинска академия да организира провеждането 
на оценка на психичните ресурси и психологическия потенциал на 
кандидатите. Резултатите от оценките на кандидатите да се представят на 
Комисията до 03.06.2010 г. 

9. До 10.06.2010 г. Комисията: 

- да обсъди, проведе беседа и класира допуснатите кандидати; 

- да изготви и да ми представи за утвърждаване протокол с 
резултатите от конкурса. 

10. Дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО да изготви 
проект на заповед за дългосрочно командироване на спечелилите 
конкурса. 

11. Заповедта за обявяване на конкурса да се изпрати до всички 
структури на въоръжените сили, получаващи министерски заповеди и 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 възлагам на постоянния 
секретар на Министерството на отбраната. 
 

http://www.mod.bg/


Приложение: Списък на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове 
и органи на международни организации 

 
 
 
 
 

            МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
             НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 
                                      АНЮ АНГЕЛОВ 

 



Приложение 
 

СПИСЪК 
НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ  

В ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

В ЩАБА НА СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В ЛИСАБОН, 
ПОРТУГАЛИЯ (JFC HQ LISBON) 

 
I. Офицер за координация в щаба на съюзното командване на силите на НАТО 
1. Местоположение: Лисабон, Португалия, Съюзно командване на силите на НАТО (JFC 

HQ Lisbon), дирекция “Ресурси”. 
2. Номер и наименование на длъжността: OJW RXX 0020 Co-ordination Officer 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация: 
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 
3.2. специалност - не се изисква определена 
3.3. военно звание - подполковник 
3.4. вид въоръжени сили  - от всички видове 
3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001 
3.6. минимален стаж по специалността - 6 години  
3.7. специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно оперативно командване, щаб на 

отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО;  
- опит за работа с комуникационно и информационно офис оборудване;  
- добри организационни, координационни и комуникационни способности; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 

4. Основни задължения: 
4.1. Пряко подчинен е на директора на дирекция “Ресурси”. 
4.2. Осъществява координация на административните процеси в дирекцията, както и 

издаването на стандартните оперативни процедури на дирекцията. 
4.3. Подготвя, преглежда и разпределя кореспонденцията. 
4.4. Осъществява координация с други отдели на щабната група. 
4.5. Свежда задачите на отделите от дирекцията. 
4.6. Подпомага участието на директора на дирекция “Ресурси” в бордове, работни 

групи и др. 
4.7. Подготвя брифинги, презентации, конференции и визити. 
4.8. Осигурява координация на административните и протоколни мероприятия на 

директора на дирекция “Ресурси”, като при необходимост и го придружава. 
4.9. Ръководи и контролира работата на поддържащия личен състав на дирекцията. 
4.10. Изпълнява задълженията на офицер по сигурността на дирекцията, както и 

задълженията на мениджър на бюджета на дирекцията. 
4.11. Изпълнява и други задачи по указания на директора на дирекция “Ресурси”. 

5. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на страните-членки на НАТО.  
6. Очаквана дата на заемане: 15.06.2010 година. 

 
 
 



В ЩАБА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИЯ КОМАНДЕН КОМПОНЕНТ (ЮГ) НА  
НАТО В ИЗМИР, ТУРЦИЯ (CC-AIR HQ IZMIR) 

 
I. Офицер за координация в щаба на Военновъздушния команден компонент (Юг) 

на НАТО 
1. Местоположение: Измир, Турция, Щаб на военновъздушния команден компонент 

(Юг) на НАТО (CC-Air HQ Izmir). 
2. Номер и наименование на длъжността: OAS GSX 0020 Co-ordination Officer 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация:  
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 
3.2. специалност - не се изисква определена 
3.3. военно звание - подполковник 
3.4. вид въоръжени сили  - от Военновъздушните сили 
3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001 
3.6. минимален стаж по специалността - 6 години 
3.7. специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно оперативно командване, Щаб на 

отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО;  
- опит за работа с комуникационно и информационно офис оборудване;  
- добри организационни, координационни и комуникационни способности; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 

4. Основни задължения: 
4.1. Пряко подчинен е на заместник-началника на щаба по поддръжката. 
4.2. Подпомага заместник-началника на щаба в изпълнението на задачи свързани с 

дейността на командира, заместник-командира и началника на щаба. 
4.3. Организира и подготвя посещения, конференции и срещи. 
4.4. Подготвя, преглежда и разпределя кореспонденцията в офиса на заместник-

началника на щаба. 
4.5. Подпомага заместник-началника на щаба в ръководството на личния състав. 
4.6. Следи за движението на класифицираните документи. 
4.7. Участва в оперативната група на командира. 
4.8. Изпълнява и други задачи по указания на заместник-началника на щаба. 

5. Допълнителни условия: 
5.1. Опит от работа в многонационална среда е предимство. 
5.2. Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на страните-членки на НАТО.  
6. Очаквана дата на заемане: не по-рано от 01.07.2010 година. 

 
 
 

В ЩАБА НА СУХОПЪТНИЯ КОМАНДЕН КОМПОНЕНТ (ЮГ) НА НАТО (FC HQ 
MADRID) 

 
I. Щабен офицер по сухопътните операции в щаба на Сухопътния команден 

компонент (Юг) на НАТО 
1. Местоположение: Мадрид, Испания, Щаб на сухопътния команден компонент (Юг) на 

НАТО (FC HQ Madrid, Deployable Joint Staff Element 1 (DJSE 1)) 
2. Номер и наименование на длъжността: OEA JOX 0020 Staff Officer (Land) 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация:  
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 



3.2. специалност – не се изисква определена 
3.3. военно звание - подполковник  
3.4. вид въоръжени сили  - от Сухопътни войски 
3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001 
3.6. минимален стаж по специалността - 6 години  
3.7. специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво щаб на Сухопътни войски или по-старши щаб; 
- добро познаване на оперативните планиращи документи, щабните процедури и 

доктрината за съвместни операции на НАТО; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 

4. Основни задължения: 
4.1. Началник на секцията по оперативна поддръжка. Пряко подчинен е на директора 

на ситуационната група. 
4.2. Подпомага процеса на вземане на решение от командира. 
4.3. Съветва и подпомага командира по информационните операции. 
4.4. Координира назначаването на честотите в театъра. 
4.5. Подпомага директора на съвместния координационен център. 
4.6. Изпълнява и други задачи по указания на преките си началници. 

5. Допълнителни условия: 
5.1. Може да се наложи преназначаване на същата длъжност в друг DJSE. 
5.2. Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на страните-членки на НАТО. 
6. Очаквана дата на заемане: не по-рано от 01.08.2010 година. 
 
 
 

В КОРПУСА ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ НА НАТО В ИТАЛИЯ (NRDC-IT) 
 

I. Щабен офицер по управление на огъня 
1. Местоположение: Солбиате Олона, Италия. Корпус за бързо развръщане на НАТО 

(NRDC-IT). 
2. Номер и наименование на длъжността: SO 2 FCOORD OPS (B) 3620 - FIRE COORD. 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация:  
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 
3.2. специалност – земна артилерия 
3.3. военно звание – майор/подполковник 
3.4. вид въоръжени сили - от Сухопътни войски 
3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език – 3333 съгласно STANAG 6001 
3.6. специфични изисквания: 
- опит като офицер по управление на огъня в щаб на бригада или по-старши щаб; 
- познаване на оперативните планиращи документи, щабните процедури и доктрината 
за съвместни операции на НАТО; 
- завършен курс за щабна ориентация за офицери от НАТО; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 
Windows, MS Office, Internet;  
- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 

4. Основни задължения: 
4.1. Подчинен е на старшия щабен офицер по управление на огъня (SO 1 FCOORD 

Ops) и изпълнява неговите указания. 
4.2. Подготвя информационни и отчетни брифинги по специалността. 



4.3. Отговаря за подготовката и изпълнението на елементите от управление на огъня в 
Плана за огневото поразяване на корпуса. 

4.4. Координира участието на личния състав от организационната единица, в която 
работи в различни форми на обучение и в учения. 

4.5. Изпълнява и други свързани със специалността му задачи по указания на старшия 
щабен офицер по управление на огъня. 

5. Допълнителни условия: 
5.1. Опит от работа в многонационална среда е предимство. 
5.2. Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на страните-членки на НАТО. 
6. Очаквана дата на заемане: не по-рано от 01.09.2010 година. 
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