
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

 27.05.2016 г.           № ОХ - 403                   София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската  армия в международни организации и в други 

международни инициативи 

 

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

Република България и във връзка с чл. 71 „д” от Правилника за прилагане на 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), 
 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности от 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в международни 

организации и в други международни инициативи, съгласно приложението. 

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

изискванията на чл. 71 „з” от ППЗОВСРБ и изискванията за заемане на 

длъжността, съгласно Приложението.  

3. До  10.06.2016 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т.2, 

да подадат рапорт по команден ред. 

4. До 15.06.2016 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 

на рапортите на кандидатите, независимо от резолюцията върху тях.  

Рапортите да са  окомплектовани с: 

-   автобиография, съдържаща настоящ адрес; 

-   служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща за контакт; 

- копия от дипломи за завършено образование и сертификати за 

притежавана квалификация и опит; 

- копие на удостоверение за владеене на английски език съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001, валидно съгласно изискванията на раздел 

VII, т. 11, „б” на МЗ № ОХ-219/19.03.2013 г., считано към срока посочен в т. 3 

на настоящата заповед; 
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-  кадрова справка; 

-  заверено копие от атестационния формуляр; 

- копие от протокол за годишен профилактичен медицински преглед с 

отразени последващи експертни решения по годността, заверено към датата на 

подаване на рапорта от кадровия орган по местослужене. 

5. До 17.06.2016 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, след преминаване по команден ред, се 

изпращат в дирекция „Управление на човешките ресурси” – МО до   

17.06.2016 г. 

6. До  23.06.2016 г. Комисията, определена с МЗ № ОХ-499/22.07.2015 г., 

изм. с МЗ No OХ-184/07.03.2016 г. да разгледа подадените рапорти, да провери 

приложените към тях документи и изготви протокол за допускане до конкурс 

на кандидатите, отговарящи на условията по т. 2 от настоящата заповед. 

7. До  27.06.2016 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО 

да уведоми всички участвали в конкурса кандидати, за решенията на комисията 

по т. 6, чрез преките им командири (началници) или ръководители на 

структури, както и непосредствено по телефон и/или имейл. 

8. До 01.07.2016 г. Комисията по т.6 да разгледа на заседание 

кандидатурите на допуснатите кандидати по документи, да проведе 

събеседване с тях и да ги класира.  

9. До  06.07.2016 г. Комисията по т.6 да организира изготвянето на 

мотивиран протокол с резултатите от класирането на кандидатите и да ми го 

представи.  

10. След подписването на протокола по т. 9, директорът на дирекция 

„Управление на човешките ресурси” да уведоми кандидатите за резултатите от 

класирането чрез преките им командири (началници) или ръководители на 

структури, както и непосредствено по телефон и/или имейл, и да организира 

процедурата за дългосрочно командироване на определените кандидати, 

съгласно чл. 71 „п” от ППЗОВСРБ.  

11. 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 международни 

организации  и  в други международни инициативи. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

      

 НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
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Приложение 

С П И С Ъ К 
 

НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ 

ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО 

ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА  

АРМИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ  И  В ДРУГИ 

МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 
 

А. В ОБЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ НА НАТО, ТОРЕХОН 

ИСПАНИЯ: 

I. Щабен офицер (FICO/TMD/GBAD) (Fighter Coordination / Tactical Missile Defense / 

Ground Base Air Defense) 

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

Обединен център за въздушни операции на НАТО. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: ОКТ ODX 0080, FICO/TMD/GBAD.  

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;  

- специализация – не се изисква определена. 

б) военно звание – майор.  

в) вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 

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

д) минимални години професионален опит – пет години. 

е) специфични изисквания: 

- опит от участие в планиране и провеждане на тактически въздушни операции по 

въздействие на въздушни и наземни цели; 

- познаване на въпросите на противоракетната и противовъздушната отбрана; 

- способност за обективна оценка на факти и данни, опит при изработването на 

нормативни документи; 

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

- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти. 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 22 август 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността:Длъжността е в отдел „Отбранителни операции“. 

5. Подчиненост: Подчинен е на старшия офицер по операциите в отдел „Отбранителни 

операции“.  

6. Основни задължения: 

а) участва в планирането на операциите на обединения център; 

б) участва в управлението на отбранителни въздушни операции; 

в) координира отбранителните въздушни операции със секцията за настъпателни 

въздушни операции; 

г) участва при организацията на действията на секцията по въпросите, свързани с “Air-

Policing”; 

д) контролира и управлява готовността на подчинените подразделения за въздушна 

отбрана; 

е) контролира и управлява  действията на изтребителите за въздушна отбрана; 

ж) осъществява взаимодействие с националните командвания, предоставили 

подразделения за въздушна отбрана на обединения център;  
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з) отговаря за изпълнение на плановете и процедурите за използване на ракетите земя-

въздух и оръжията за ПВО на малки височини. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

 

Б. В ЕСКАДРИЛАТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ В ПАПА, 

УНГАРИЯ: 
Ръководител на група за обработка на пътници и товари 

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

Ескадрила за стратегически въздушни превози (HAW). 

2. Номер и наименование на длъжността: 4304, Ръководител на група за обработка на 

пътници и товари (Team leader). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  

- средно образование; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – старши сержант / старшина; 

в) вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 

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

(допуска се несъответствие от изискванията до едно ниво на до два от компонентите 

за владеене на английски език.)  

д) минимални години професионален опит – не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- опита от товаро-обработка на транспортни самолети да се счита за предимство; 

- познаването на техниките и процедурите по обработка пътници и товари на транспортни 

самолети да се счита за предимство; 

- познаване на средствата и оборудването за обработка пътници и товари на транспортни 

самолети; 

- организационни и координационни качества, инициативност, комуникативност; 

- умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни продукти; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: след 2 юли 2016 г. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Служителят ръководи и участва в обработката на товари на 

транспортни самолети. 

5. Подчиненост: Подчинен на офицера по въздушен транспорт в ескадрилата. 

6. Основни задължения: 

а) Организира, управлява и координира товаро-обработката на транспортни самолети; 

б) Инспектира и следи за спазване на мерките за безопасност и носенето на 

обезопасяваща екипировка; 

в) Следи за правилното разпределение на пътниците и товарите в самолетите и тяхното 

обезопасяване съгласно летателните техники и процедури; 

г) Следи за спазване на правилната товаро-обработка на специални и опасни товари; 

д) Разработва и поддържа документите по обработка на пътниците и товарите; 

е) Отговаря за обучението на подчинените съгласно ръководствата на HAW по товаро-

обработка. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

 


