
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

03.09.2014 г.          № ОХ - 640           София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности 

за военнослужещи и цивилни служители в задграничните 

представителства на Р България, в щабове и органи на 

международни организации и на други международни 

инициативи 

 

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-

5/13.05.2014 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. 44 от 

27.05.2014 г.), 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 

военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия в щабове и органи на международни организации и други международни 

инициативи, съгласно приложението. 

2. Кандидатите за заемане на длъжността, следва да отговарят на 

изискванията на Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г.) 

и изискванията за заемане на длъжността, съгласно приложението.  

3. До 23.09.2014 г. кандидатите, които отговарят на посочените 

изисквания, да подадат рапорт (заявление) по команден ред, като в рапорта 

(заявлението) посочват служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща 

за контакт. 

4. До 26.09.2014 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 (заявления), които са окомплектовани съгласно изискванията 

на чл. 8, ал. 2 на Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г.), 

независимо от резолюцията върху тях. 

5. До 03.10.2014 г. Съвместното командване на силите и щабовете на 

видовете въоръжени сили да предоставят рапортите (заявленията) на 
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кандидатите за участие в конкурса в дирекция „Управление на човешките 

ресурси” - МО. Рапортите (заявленията) 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 Р България, след 

преминаване по команден ред, се изпращат в дирекция „Управление на 

човешките ресурси” до 03.10.2014 година. 

6. До 14.10.2014 г. Комисия, съгласно Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. 

ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г.), назначена с МЗ № Р-322/18.08.2014г., да разгледа 

подадените рапорти (заявления), да провери приложените към тях документи и 

изготви протокол за допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на 

условията на т. 2 от настоящата заповед. 

7. До 20.10.2014 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” да 

уведоми всички участвали  в конкурса кандидати чрез преките им командири 

(началници) или ръководители на структури, както и непосредствено по 

телефон или имейл. 

8. На 23.10.2014 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 27.10.2014 година. 

9. До 31.10.2014 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. 14, ал.1 от Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. ДВ, 

бр. 44 от 27.05.2014 г.).  

10. До 03.11.2014 г. председателят на Комисията да организира 

изготвянето на протокол с резултатите от конкурса.  

11. След подписването на мотивирания протокол по чл. 14, ал. 2 от 

Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 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 определените кандидати, съгласно чл. 15 от Наредба № Н-

5/13.05.2014 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).  

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

http://www.mod.bg/
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Приложение: Списък на вакантни длъжности за заемане от 

военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия в щабове и органи на международни организации и други международни 

инициативи. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

ВЕЛИЗАР ШАЛАМАНОВ 
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Приложение 1 

С П И С Ъ К 
 

НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ 

 И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА,  

СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

 И БЪЛГАРСКАТА  АРМИЯ В ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА,  

ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 
 
 

А. В КОРПУСА ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ НА НАТО В ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ (NRDC-T) 
 

      I. Оперативен офицер (Дежурен по изискванията за информация за приятелските/ 

собствените сили) в отделение G–3. 

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

Корпус за бързо развръщане на НАТО (NRDC-T). 

2. Номер и наименование на длъжността: RDC3G31212 - OPS OFFICER B (Watchkeeper 

Frendly Forces Information Requirements).  
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина;  

- специалност – не се изисква определена; 

б) военно звание – капитан. 

в) вид въоръжени сили - от Сухопътните войски. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит – не се изисква.  

е) специфични изисквания: 

- познаване на оперативните процедури и документи; 

- опит в обработка и управление на информация за оперативната обстановка; 

- опит в наблюдение на оперативната обстановка в оперативен център; 

- 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”; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 14 февруари 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е отдел „Операции”, секция 

„Операции/Планиране” на NRDC-T.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на секция „Операции/Планиране”. 
 

6. Основни задължения: 

а) участва в процеса на наблюдение на оперативната обстановка в оперативния център. 

б) координира изпълнението на оперативните заповеди в рамките на NRDC-T. 

в) подготвя документи и презентации по оперативната обстановка. 

г) координира обмяната на информация с подчинените щабове и военни формирования. 

д) участва в дейностите на съвместния оперативен център на корпуса. 
 

7. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО. 
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Б. ВЪВ ВТОРИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА НАТО В НЕАПОЛ, ИТАЛИЯ (2
nd

  Signal Bn) 
 

I. Началник на мобилен тим за ремонт на КИС 
 

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

Втори свързочен батальон на НАТО (2nd  Signal Bn).  

2. Номер и наименование на длъжността: ZDS MCA 0090 (Chief Mobile CIS Maintenance 

Team 3). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

- професионална квалификация  – Комуникационни и информационни системи. 
б) военно звание – сержант, старши сержант, старшина (старшина I степен, главен 

старшина, мичман). 
в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит - минимум 5 години по специалността. 
е) специфични изисквания: 
- опит от работа по планиране, конфигуриране, разработване и поддръжка на 

информационни системи; 

- умения за поддръжка и ремонт на компютърни конфигурации; 

- опит от развръщане на средства за комуникация на тактическо ниво в различни райони; 

- опит от поддръжка на мрежи и в информационни операции; 

- инициативност, комуникативност и умения за 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 COSMIC TOP 

SECRET/ATOMAL или национално на ниво не по-ниско от „Строго секретно”; 

  

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 1 декември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в ротата за поддръжка и ремонт. Служителят 

отговаря за поддръжката на електронните средства за комуникация на развърнатите позиции. 
5. Подчиненост: Подчинен е на началника на Мобилен тим за поддръжка 1. 
6. Основни задължения: 

а) ръководи работата на Мобилния тим за ремонт на КИС 3. 

б) организира поддръжката на електронната апаратура на развърнати позиции. 

в) контролира и оценява работата по КИС на личния състав от DCM. 

г) проверява за съвместимост и техническо функциониране на средствата на придадените 

формирования.  

7. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

страните-членки на НАТО.  
 

В. В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ, ИТАЛИЯ: 
 

I.  Щабен помощник (инвентаризация и доставки)  
 

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

щаб на Съвместното командване на силите на НАТО.  

2. Номер и наименование на длъжността: ZJS SIS 0100, Staff Assistant (Inventory & Supply). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

– средно образование 

- професионална квалификация – не е уточнена.  

б) военно звание – старши сержант, старшина (главен старшина, мичман). 
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в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит – не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- опит от съхранение и водене на отчет на материални средства; 

- опит от работа по управление на финансови средства; 

- 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 “В”. 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 20 ноември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Отдела осигурява поддръжката на личния състав с имущества и 

консумативи, включително договаряне, закупуване и разпространение. Служителят подпомага 

ръководителя на отделение „Доставки и складиране” в ежедневната дейност по осигуряване на 

личния състав  имущества и консумативи. 

5. Подчиненост: Подчинен е на ръководителя на отделение „Доставки и складиране”. 

6. Основни задължения: 

а) зарежда, съхранява и раздава материалните средства; 

б) въвежда и актуализира базата данни за наличните материалните средства; 

в) подготвя заявки и проверява коректността на постъпилите при него заявки; 

г) пакетира и изпраща имущество до вътрешни и външни получатели; 

д) използва автоматизираната система за следене на складовите наличности; 

е) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 

7. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО. 
 

Г. В ОБЕДИНЕНИЯ ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР НА СИЛИТЕ НА НАТО В БИДГОШЧ, 
ПОЛША: 

 

I. Щабен помощник (складиране и поддръжка на материалните средства)  
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Полша, Бидгошч, 
Обединен тренировъчен център на силите на НАТО. 

2. Номер и наименование на длъжността: YFC SSE 0040, Staff Assistant 

(Warehouse/Equipment Maintenance) 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

– средно образование 

- професионална квалификация – не е уточнена.  

б) военно звание – старши сержант, старшина (главен старшина, мичман). 

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит – не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- опит от съхранение и водене на отчет на материални средства; 

- опит от изпълнение на задължения в логистиката, транспорта и поддръжката на 

инфраструктура; 

- 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”; 

- да притежава свидетелство за управление на МПС, категория “B” или по-висока; 
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- препоръчителен опит в международен щаб; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 15 ноември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Отделът осигурява поддръжката на личния състав с имущества 

и консумативи, и поддръжка на инфраструктура в Обединия тренировъчен център на НАТО. 

5. Подчиненост: Подчинен е на ръководителя на отделение „Инфраструктура и доставки” 

6. Основни задължения: 

а) съхранява и раздава материалните средства; 

б) участва в поддръжката на инфраструктура в Обединия тренировъчен център; 

б) въвежда и актуализира базата данни за наличните материалните средства; 

в) подготвя заявки и проверява коректността на постъпилите при него заявки; 

г) пакетира и изпраща имущество до вътрешните получатели; 

д) подпомага in- and out-processing на участниците в учения на Обединия тренировъчен 

център; 

е) използва автоматизираната система за следене на материалните средства; 

ж) извършва инвентаризация на складовите наличности; 

з) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 

7. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО. 
 

 

Д. В ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ В ЕС: 

 
I. Представител по отбранителните аспекти на общата политика за сигурност и отбрана 

 

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

Постоянното представителство на Р България в ЕС 
 

2. Номер и наименование на длъжността: Представител по отбранителните аспекти на 

общата политика за сигурност и отбрана (предишна Старши представител по политико-военните 

въпроси) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  

За военнослужещите: 

- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина;  

- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Магистър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина; 

- квалификация – стратегически курс или приравнен чуждестранен колеж за 

военнослужещите; 

За цивилните служители:  

- специалност от професионално направление политически, правни, хуманитарни или 

военни науки, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ в страната или приравнена 

квалификация в чужбина. 

б) военно звание  (за военнослужещите) – полковник/капитан I ранг. 

в) заемана длъжност (за цивилните служители) – не по-ниско от „държавен експерт“ .  

г) вид въоръжени сили - от всички видове (за военнослужещите). 

д) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 

е) минимални години професионален опит – не са уточнени за военнослужещите; 

минимум 5 години на ръководна или експертна длъжност в Министерството на отбраната в 

областта на политиката за сигурност и отбрана за цивилните служители;  

ж) специфични изисквания: 

- заемани ръководни или експертни длъжности в администрацията на Министерството на 

отбраната или щаба на отбраната; 
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- опит в областта на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); 

- познаване на средата за сигурност и оценката на съвременните заплахи; 

- познаване на поуките от практиката на водените от ЕС и НАТО операции и мисии; 

- познаване на процесите на Европейската и глобалната сигурност, недостига на 

отбранителни способности и мерките за преодоляването им;  

- 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 EU SECRET, NATO  

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2015 година. 

е) период на заемане на длъжността: три години 
 

4. Описание на длъжността: Служителят подпомага пряко ръководителя на Постоянното 

представителство и представителя в Комитета по политика и сигурност в етапа на подготовката и 

по време на заседанията със съгласувана експертна оценка. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е пряко на постоянния представител в ЕС и министъра на 

отбраната, а функционално на военния представител. Методическото ръководство получава 

директно от дирекциите на МО и ЩО по компетентност, чрез директора на дирекция 

„Отбранителна политика”. 
 

6. Основни задължения: 

а) Подпомага пряко постоянния представител на Република България в ЕС, представителя в 

Комитета по политика и сигурност по аспектите на Общата политика за сигурност и отбрана  

(ОПСО); 
б) Подпомага участието на министъра на отбраната, началника на отбраната, и техните 

заместници и на директорите на дирекции във форуми на ЕС, свързани с ОПСО; 

в) Участва по компетентност в процеса на изготвяне на проектите за Заключения на Съвета по 

ОПСО; 

г) Организира координацията на участието на експерти от столицата в заседания и 

мероприятия, свързани със сферата му на отговорности. 

д) Изпълнява функциите на лице за контакт с Европейската агенция по отбрана (EDA). 
 

7. Допълнителни условия: 

 Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

ЕС. 
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