
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

14.11.2014 г.          № ОХ - 832           София 
 

Съдържание: 

 
Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности 

за военнослужещи в щаба на Бригада Югоизточна Европа 

(БрЮИЕ) в Лариса, Гърция 

 

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 в щаба на Бригада Югоизточна Европа (БрЮИЕ) в Лариса, 

Гърция. 

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 01.12.2014 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 05.12.2014 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 12.12.2014 г. Съвместното командване на силите и щабовете на 

видовете въоръжени сили да предоставят рапортите (заявленията) на 

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  
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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 12.12.2014 година. 

6. До 17.12.2014 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 23.12.2014 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” да 

уведоми всички участвали  в конкурса кандидати, за резултатите по т. 6 от 

работата на Комисията, чрез преките им командири (началници) или 

ръководители на структури, както и непосредствено по телефон или имейл. 

8. На 09.01.2015 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 13.01.2015 година. 

9. До 16.01.2015 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 23.01.2015 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).  

http://www.mod.bg/
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Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

Приложение: Списък на вакантни длъжности за заемане от 

военнослужещи в щаба на Бригада Югоизточна Европа (БрЮИЕ) в Лариса, 

Гърция. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
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Приложение 1 

С П И С Ъ К 
 

НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ 

В ЩАБА НА БРИГАДА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (БрЮИЕ) В ЛАРИСА, ГЪРЦИЯ 
 
 
 

I.   Заместник-началник на щаб по осигуряването: 

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

щаб на бригада „Югоизточна Европа“ (БРЮиЕ). 

2. Номер и наименование на длъжността: CEDCOSS001 - Deputy COS SUP  - 

Заместник-началник на щаб по осигуряването. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- „бакалавър“ от професионално направление „Организация и управление 

на тактическите формирования на Сухопътните войски“ 

- „магистър“ от професионално направление „Военно дело“ от ВА “Г. С. 

Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

- Квалификация в областта на логистиката и/или човешките ресурси. 

б) военно звание –„полковник“; 

в) вид въоръжени сили - Сухопътни войски; 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- щабен опит на ниво щаб на бригада или по-високо в областта на логистиката и/или 

човешките ресурси; 

- да познава процесите по планиране, подготовка и участие на формирования в 

операции по поддържане на мира и операции на ООН; 

- познаване на оперативните планиращи документи, щабните процедури и доктрини 

по осигуряването; 

- организационни, координационни и комуникативни способности; 

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

Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво не по-ниско от 

„Секретно”. 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 31 януари 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: около две години и половина (до 

преместването на БрЮИЕ в Р България). 
 

4. Описание на длъжността: Отговаря за въпросите по всестранното осигуряване на 

бригадата (окомплектоване с личен състав, логистика, КИС и финанси). 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началник на щаба на БРЮиЕ. 
 

6. Основни задължения: 

а) изпълнява задачи в ролята на командир на запасен команден пункт на Бригадата по 

време на развръщането ѝ; 

б) подпомага началника на щаба при управлението, координирането, контролирането и 

подготовката на експерти от командата група в специфични области, определени за 

приоритетни; 

в) има готовност да замества началника на щаба при нужда; 
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г) дава препоръки и допълнителна информация на началника на щаба по въпросите, 

свързани със налични способности, налични ограничения, инструкции и процеси, свързани с 

изпълнение на задачите на Бригадата. 

д)  изготвя, актуализира и поддържа информация по оценка на обстановката в области 

определени от началника на щаба, като същевременно отговаря за изпълнение на други 

специфични задачи, поставени от прекия му началник. 
 

7. Допълнителни условия: 

- може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на Гърция. 

 
II. Административен помощник/шофьор на заместник-началникa на 

щаба по осигуряването 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Лариса, Гърция, 

щаб на бригада „Югоизточна Европа“ (БрЮИЕ). 
 

2. Номер и наименование на длъжността: CEDCOS002 - Clerk/Driver - 

Административен помощник/шофьор на заместник-началника на щаба по осигуряването. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – ефрейтор. 

в) вид въоръжени сили - от Сухопътните войски. 

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

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

- да има административен опит; 

- познания и опит в работа с документи, притежаващи класифицирана информация; 

- опит в управление на автомобил в различни теренни и сезонни условия; 

- 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 национално на ниво не по-

ниско от „Секретно”; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 31 януари 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: около две години и половина (до 

преместването на БрЮИЕ в Р България). 
 

4. Описание на длъжността: Военнослужещия работи в офиса на заместник-
началникa на щаба по осигуряването. 

 

5. Подчиненост: Подчинен е на заместник-началникa на щаба по осигуряването. 

6. Основни задължения: 

а) предава, регистрира и отчита кореспонденцията в района на бригадата; 

б) изпълнява заповеди на заместник-началникa на щаба по осигуряването; 

в) преглежда кореспонденцията преди подписването и изпращането; 

г) периодично проверява регистрите и осигурява правилното регистриране на 

кореспонденцията; 

д) изпълнява административни задачи в офиса на заместник-началникa на щаба по 

осигуряването;  
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е) отговаря за техническата изправност и поддръжка на поверения му автомобил; 

ж) изпълнява и други задачи в сферата си на компетентност. 

7. Допълнителни условия: 

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

Гърция. 

 


