
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

28.04.2014 г.          № ОХ - 307            София 
 

Съдържание: 

 
Обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност за 

военнослужещ в Офиса на НАТО в Скопие, Р Македония 

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

Република България, чл. 70, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 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 и 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 вакантна длъжност за военнослужещ 

от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия в Офиса на НАТО в Скопие, 

Р Македония, съгласно приложението. 

2. Кандидатите за заемане на длъжността, 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 длъжността, съгласно приложението.  

3. До 14.05.2014 г. кандидатите, които отговарят на посочените 

изисквания, да подадат рапорт по команден ред, като в рапорта посочват 

служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща за контакт. 

4. До 19.05.2014 г. командирите (началниците) на военните 

формирования да осигурят преминаването по команден ред и получаването в 

Съвместното командване на силите и в щабовете на видовете въоръжени сили 

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. 

5. До 21.05.2014 г. Съвместното командване на силите и щабовете на 

видовете въоръжени сили да предоставят рапортите на кандидатите за участие в 

конкурса в 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 
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въоръжените сили на Р България, след преминаване по команден ред, се 

изпращат в дирекция „Управление на човешките ресурси” до 

21.05.2014 година. 

6. До 26.05.2014 г. Комисия, съгласно Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. 

ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), назначена с МЗ № Р-59/21.02.2013г., да разгледа 

подадените рапорти, да провери приложените към тях документи и да ми 

предостави протокола за допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на 

условията на т. 2 от настоящата заповед. 

7. До 28.05.2014 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” да 

уведоми допуснатите до участие в конкурса кандидати чрез преките им 

командири (началници) или ръководители на структури, както и 

непосредствено по телефон или имейл. 

8. На 30.05.2014 г. началникът на Центъра по психично здраве и 

превенция на Военномедицинска академия да организира провеждането на 

оценка на психичните ресурси и психологичния потенциал на допуснатите до 

участие в конкурса кандидати. Резултатите от оценката на кандидатите да се 

представят на Комисията до 02.06.2014 година. 

9. До 04.06.2014 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 06.06.2014 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 по чл. 11, т. 3 от Наредба № Н-

23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), директорът на дирекция 

„Управление на човешките ресурси”, да уведоми кандидатите чрез преките им 

командири (началници) или ръководители на структури за резултатите от 

класирането и да организира процедурата за дългосрочно командироване на 

определения кандидат, съгласно чл. 13 от Наредба № Н-23/12.08.2010 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: Вакантна длъжност за заемане от военнослужещ от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия в Офиса на НАТО в Скопие, Р Македония. 
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Приложение 
 
 

 

ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩ 

ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА,  

СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

 И БЪЛГАРСКАТА  АРМИЯ  В ОФИСА НА НАТО В СКОПИЕ, Р МАКЕДОНИЯ  
 

I. Началник на офиса на НАТО 
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Р Македония, Скопие, 
Офис на НАТО  

 

2. Номер и наименование на длъжността: Началник на офиса на НАТО. 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- ОКС бакалавър по военно дело; 

- ОКС магистър по военно дело – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

- специалност – не се изисква определена. 

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 определени. 

е) специфични изисквания: 

- да е запознат с основните насоки на политиката на НАТО и с концептуалните, 

планиращите и ръководните документи на НАТО в областта на сигурността и отбраната; 

- да познава основните елементи и процедури на програмата “Партньорство за мир”; 

- да познава процесите на изграждане на архитектурата на НАТО и на европейска и 

глобална сигурност; 

 - способност за обективна оценка на факти и данни; 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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: 23 юни 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: една година. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в офиса на НАТО. 
 

5. Подчиненост: Пряко е подчинен на командващия на Съвместното командване на силите 

на НАТО в Неапол, Италия (JFC-Naples) и методически на помощник-началник на щаба по 

планиране на JFC-Naples.  
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