
 
 

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

27.09.2010 г.          № ОХ - 592            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-23/12.08.2010 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните 
представителства на Република България, в щабове или органи на 
международни организации и на други международни инициативи (обн. ДВ, бр. 
67 от 27.08.2010 г.), 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 
военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в щабове и органи 
на международни организации, съгласно приложението. 

2. Кандидатите за заемане на длъжностите следва да отговарят на 
изискванията на Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.) 
и изискванията за заемане на длъжностите, съгласно приложението. 

3. До 05.10.2010 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 
служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща за контакт. 

4. До 07.10.2010 г. командирите (началниците) на военните 
формирования да осигурят преминаването по команден ред и получаването в 
Съвместното оперативно командване, щабовете на видовете въоръжени сили и 
щаба по осигуряването и поддръжката само на рапорти, които са 
окомплектовани съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 на Наредба № Н-
23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), независимо от резолюцията 
върху тях. 



 

 2

5. До 11.10.2010 г. Съвместното оперативно командване, щабовете на 
видовете въоръжени сили и щаба по осигуряването и поддръжката да осигурят 
преминаването по команден ред и на 12.10.2010 г. да предоставят рапортите на 
кандидатите 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 до 12.10.2010 г. 

6. До 18.10.2010 г. Комисия, съгласно Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. 
ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), назначена с моя заповед № Р-323/17.09.2010 г., да 
разгледа подадените рапорти, да провери приложените към тях документи и да 
ми предостави за утвърждаване протокол за допускане до конкурс на 
кандидатите, отговарящи на условията на т.2 от настоящата заповед. 

7. До 22.10.2010 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО да 
уведоми допуснатите до участие в конкурса кандидати чрез преките им 
командири (началници) или ръководители на структури, както и 
непосредствено по телефон или имейл, посочени в т.3 от настоящата заповед. 

8. На 25.10.2010 г. началникът на Центъра по психично здраве и 
превенция на Военномедицинска академия да организира провеждането на 
оценка на психичните ресурси и психологическия потенциал на допуснатите до 
участие в конкурса кандидати. Резултатите от оценката на кандидатите да се 
представят на Комисията, до 27.10.2010 г. 

9. До 29.10.2010 г. Комисията да разгледа на заседание кандидатурите на 
допуснатите кандидати по документи, да проведе събеседване с тях и да ги 
класира в съответствие с чл.11, т.2.2 от Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, 
бр. 67 от 27.08.2010 г.). 

10. До 01.11.2010 г. председателят на Комисията да организира 
изготвянето на протокол с резултатите от конкурса и да ми го представи за 
утвърждаване. 

11. След утвърждаване на протокола, директорът на дирекция 
"Управление на човешките ресурси" - МО да уведоми кандидатите чрез преките 
им командири (началници) или ръководители на структури за резултатите от 
класирането и да организира процедурата за дългосрочно командироване на 
определените кандидати съгласно чл.13 от Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. 
ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.). 

12. 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). 

 

http://www.mod.bg/
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 Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Приложение: Списък на вакантните длъжности за заемане от военнослужещи 
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия в щабове и органи на 
международни организации 
 
 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 
                                     АНЮ АНГЕЛОВ 



Приложение 
 

СПИСЪК НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ 
ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО 

ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В 
ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

В КОЛЕЖА ПО ОТБРАНАТА НА НАТО В РИМ: 
 
I. Факултетен съветник 
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Рим, Италия, 
Колеж по отбраната на НАТО 

 

2. Номер и наименование на длъжността: DFC APF 0133 FACULTY ADVISOR (ADL 
CONTENT MANAGER) 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 
- стратегически курс, завършен в Колежа по отбрана на НАТО. 

б) военно звание – полковник/капитан I ранг.  
в) вид въоръжени сили - от всички видове . 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит: не са уточнени 
е) специфични изисквания: 
-  опит от работа в международен щаб (на НАТО, ЕС, ОССЕ или ООН); 
- опит като инструктор, член на академичен съвет или друг член на факултет на 

национален университет или военна академия; 
- опит в планирането на стратегическо ниво; 
- организационни, координационни и комуникационни способности; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 15 ноември 2010 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години (след което се ротира с Румъния) 

 

4. Описание на длъжността: В дирекция „Академично планиране и политика”, отдел 
„Академична политика”. Задачата на отдела е да подпомага дейностите на колежа, свързани 
с обучението, чрез организиране изпълнението на програми, конференции и дистанционно 
обучение. 

 

5. Подчиненост: На началника на отдел „Академична политика” 
 

6. Основни задължения: 
а) Управлява всички дейности, свързани с електронното обучение в Колежа; 
б) Ръководи програмите за обучение на старшите офицери от НАТО и инициативата 

„Партньорство за мир”; 
в) Подпомага развитието и работата по Автоматизираната програма за обучение и 

следдипломна квалификация, предимно по отношение на старшите офицери и висши 
служители; 

г) Осигурява интернет страницата на Колежа с академични материали; 
д) Периодично преразглежда методологията и следи за актуалността на доктрините, 

политиките и работните процедури на НАТО; 



е) Координира и осъществява работни връзки с други колежи и институти, както и с 
подобни организации извън рамките на НАТО; 

ж) Член е на Борда от съветници по академична политика НАТО/Партньорство за мир 
и други експертни работни групи; 

и) Подпомага Програмата за разработване на технологии в Колежа. 
 

7. Допълнителни задължения/условия: 
Факултетния съветник е и председател на работната група на Колежа за управление на 

системата от курсове и семинари. Той изпълнява длъжността на мениджър по въвеждане на 
системата от курсове и семинари. 

 

8. Други, незадължителни условия: 
- опит като преподавател е предимство; 
- опит от работа по инициативата „Партньорство за мир” и други Евро-Атлантически 

инициативи е предимство. 
 

 
В МЕЖДУНАРОДНИЯ ВОЕНЕН СЕКРЕТАРИАТ НА НАТО (NATO 
INTERNATIONAL MILITARY SECRATARIAT): 

 
I. Щабен офицер за анализ на човешките ресурси и поддръжка на Годишния 

план за разместване на личния състав на НАТО 
 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 

Международен военен секретариат на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: L&R 531 Staff Officer Manpower Analysis and 
NAMP 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 
б) военно звание – майор/подполковник (капитан III ранг/ капитан II ранг) 
в) вид въоръжени сили - от всички видове 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит: не са уточнени 
е) специфични изисквания: 
- опит и познания по планиране, оценка и управление на човешките ресурси на 

стратегическо ниво;  
- умения и опит от работа с бази данни за управление на човешките ресурси; 
- познаване на организацията и функционирането на НАТО; 
- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 
- организационни, координационни и комуникационни способности; 
- добри умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO COSMIC TOP 

SECRET/ATOMAL или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 март 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Подготвя годишния план за човешките ресурси на НАТО и 
доклада за попълване на квотните длъжности. Анализира данни, касаещи човешките ресурси 
и поддържа базата данни за мирновременната командна структура на НАТО. Осигурява 
Международния военен секретариат (IMS) и Международния секретариат (IS) със статистика 
и анализи. 

 



5. Подчиненост: На началника на сектор „Развитие на мирновременната командна 
структура”. 
6. Основни задължения: 

а) Участва в разработването, управлението и поддържането на Годишния план за 
разместване на личния състав на НАТО; 

б) Приема, анализира и оценява всички предложения за промяна в Годишния план за 
разместване на личния състав на НАТО; 

в) Преглежда, обработва, анализира и представя данни по управлението на човешките 
ресурси на Международния военен секретариат, Международния секретариат и страните-
членки на НАТО; 

г) Управлява база-данни относно човешките ресурси в мирновременната командна 
структура на Алианса. 

д) Координира със страните-членки точността на данните за плана и го хармонизира. 
 

7. Допълнителни условия: 
 - може да се наложи да участва в различни организационни елементи и групи от 
състава на Международния военен секретариат; 
 - изпълнява задълженията на щабен офицер/дежурен офицер по време на криза или 
конфликт. 

 

8. Други, незадължителни условия: 
- опит от работа в международна среда/щабна структура на НАТО е предимство. 

 
 

СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА НАТО (NATO ALLIED 
COMMAND TRANSFORMATION): 

 
I. Щабен офицер (Командни съоръжения и средства за наблюдение) в 

Европейската част на щаба на Съюзното командване по трансформацията на НАТО 
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Монс, Белгия, 
щаб на Съюзното командване по операциите на НАТО 

 

2. Номер и наименование на длъжността: TSC FCD 0210 Staff Officer (Sensors 
Capabilities Development) 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 
б) военно звание – майор/подполковник (капитан III ранг/ капитан II ранг) 
в) вид въоръжени сили - от всички видове 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език – 3333 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит: 8 години 
е) специфични изисквания: 
- опит в разузнаване и/или радиоелектронна борба, опит в структурите по 

комуникационни и информационни системи; 
- опит от участие в национални и международни учения с използване на командни 

съоръжения и средства за наблюдение; 
- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 
- организационни, координационни и комуникационни способности и опит от работа 

в екип; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO COSMIC TOP 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 



з) период на заемане на длъжността: три години 
 

4. Описание на длъжността: В дирекция „Развитие на способностите”, отдел „ACOS 
C4ISR&NNEC”, сектор „Командване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване, 
наблюдение и рекогносцировка” (C4ISR). Секторът е отговорен за С4, разузнаване, 
наблюдение и рекогносцировка със специфична насоченост към сензорите. 

 

5. Подчиненост: На началника на сектор C4ISR. 
 

6. Основни задължения: 
а). Отговаря за ежедневните връзки между Съюзното командване по операциите и 

Съюзното командване по трансформацията по отношение на всички проекти, програми и 
дейности свързани с командните съоръжения и средствата за наблюдение; 

б). Изготвя концепции и препоръки за развитие на командните съоръжения и 
средствата за наблюдение; 

в). Дава експертни оценки и участва в конференции и работни групи по въпроси на 
развитието на командните съоръжения и средства за наблюдение; 

г). Участва в провеждането на консултации по въпросите на командните съоръжения 
с други щабове на НАТО; 

д). Отговаря за развитието на всички С4ISR системи и координацията с представители 
от други структури и агенции свързани с тях; 

е). Подпомага развитието на командните съоръжения и средствата за наблюдение, 
свързани с целите на силите и предложенията за целите на силите. 

 

7. Допълнителни условия: 
- Може да се наложи командироване в други щабове на НАТО с продължителност 

приблизително сумарно 60 дни в годината; 
- Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на НАТО. 
 

 
 

II. Щабен офицер (Развитие на концепции) в щаба на Съюзното командване 
по трансформацията на НАТО  

 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Норфолк, 

Вирджиния, САЩ, щаб на Съюзното командване по трансформацията на НАТО 
 

2. Номер и наименование на длъжността: TSC FEF 0080 Staff Officer (Concept 
Development) 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 
б) военно звание – майор/подполковник(капитан III ранг/капитан II ранг) 
в) вид въоръжени сили - не се изисква определен 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език – 3333 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит: 8 години 
е) специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво бригада, по-старши национален щаб или щаб на НАТО; 
- опит от участие в национални и международни учения; 
- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 
- опит в оперативното планиране; 
- организационни, координационни и комуникационни способности и опит от работа 

в екип; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 



- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 
национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 
 

4. Описание на длъжността: В дирекция „Развитие на способностите”, отдел „ACOS 
Capability Engineering”, сектор „Развитие на концепциите”. Секторът инициира и 
разработва идеи за трансформация, касаещи недостиги в способностите. Офицерът работи 
като член на многонационален съвместен тим и допринася за развитие на способностите и 
трансформацията. 

 

5. Подчиненост: На началника на сектор „Развитие на концепциите”. 
 

6. Основни задължения: 
а) Разработва и участва в развитието на концепции; 
б) Извършва проучвания с цел намиране на решение по определени проблеми, 

свързани с идеите за трансформация; 
в) Създава първоначални проекти за определени концепции; 
г) Работи по създаване и поддържане на базата данни за утвърдените най-добри 

практики и основни регламентиращи документи, свързани с правилата за разработване на 
концепции; 

д) Подпомага Борда за управление на трансформацията (Transformation Steering 
Board); 

е) Съгласува концепциите в качеството си на член на екипа за съгласуване на 
концепции; 

ж) Изпълнява функцията „Инструктор” по отношение на развитие на концепциите на 
НАТО и Системите за експериментален мениджмънт (CDEMS). 

 

7. Допълнителни условия: 
- Може да се наложи командироване в други щабове на НАТО с продължителност 

приблизително сумарно 30 дни в годината; 
- Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на НАТО. 
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