
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

22.03.2017 г.          № ОХ - 269         София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на конкурс за заемане на длъжности от 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия в международни организации или 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 длъжности от военнослужещи от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия в международни организации или в други 

международни инициативи, съгласно приложението. 

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

изискванията на чл. 71 „з“, ал. 1 от ППЗОВСРБ и изискванията за заемане на 

длъжността, съгласно приложението.  

3. До 05.04.2017 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т.2, 

да подадат рапорт по команден ред. В рапортите кандидатите могат да 

декларират желанието си Комисията за подбор да разгледа кандидатурите им и 

за други длъжности от Приложението, непосочени в рапорта.  

4. До 10.04.2017 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, номер на служебен и 

мобилен телефон и електронен адрес за контакт; 

- копия на 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. 11а от  МЗ №ОХ-620/08.08.2016 г. считано към датата посочена в т. 3 на 

настоящата заповед; 

- кадрова справка; 

- заверено копие на атестационния формуляр; 
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- копие на 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 13.04.2017 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 

13.04.2017 г. 

6. До  21.04.2017 г. комисията, определена с МЗ № ОХ-499/22.07.2015 г., 

изм. с МЗ № OХ-184/07.03.2016 г. и  МЗ № OХ-846/02.11.2016 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 26.04.2017 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)/ръководители на структури или 

персонално по телефон (имейл). 

8. До 11.05.2017 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  16.05.2017 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)/ръководители на 

структури или персонално по телефон (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 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 длъжностите 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 

      

 

(П)  СТЕФАН ЯНЕВ 
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С П И С Ъ К 
 

НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 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 ЩАБА НА СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В 

МОНС, БЕЛГИЯ 

I. Щабен офицер (оценка на способностите) 
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: ОSC TEX 0100 – Staff Officer (Evaluation) 
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 от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Магистър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина; 
- специализация – не се изисква определена. 
б) военно звание – подполковник (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: 

- щабен опит от работа на тактическо и/или оперативно ниво или от международен щаб; 

- щабен опит при планиране на съвместни учения и от оценка на способностите; 

- опит в разработването на доктрини и програми за подготовка на учения; 

- способност за обективна оценка на факти и данни, опит в разработването на 

нормативните документи; 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти. 
ж) разрешение за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво „NATO 

SECRET“ и национално на ниво не по-ниско от „Секретно“. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 25.07.2017 година 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Оценка на способностите“ в 

дирекция „Планиране“ в щаба на Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, 
Белгия. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Оценка на способностите“ в 
дирекция „Планиране“. 

6. Основни задължения: 
- разработва, осъществява контрол и координира процесите на извършване на оценки и 

прилагане на сертификационни програми; 
- участва в извършване на оценка, процесите на сертифициране и провеждане на 

конференции за учения и подготовка; 
- подпомага подчинените съвместни щабове и Съюзното командване по трансформацията 

с експертиза по въпросите на стандартизацията на съвместните сили, щабовете и при 
подготовката на сертификацията на NRF; 

- участва в контрола на процедурите на НАТО по оценяване на формирования и щабове, 
както и други необходими дейности по оценката; 

- участва в оценката при провеждане на съвместни операции, прилагането на доктрини, 
политики и процедури; 
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- участва в извършване на контрол и наблюдение на оценки на отделни заявени 
формирования, както и при провеждане на национални оценки; 

- при необходимост изпълнява функциите на ръководител по провеждане на оценката; 
- участва в разработката и актуализацията  на ръководства за оценка и сертифициране; 
- изпълнява и други задачи, поставени му от началника на отдела. 
7. Допълнителни условия: Може да се наложи оперативно предислоциране и 

командироване в и извън границите на НАТО. 

 

II. Началник на група „Транспорт“ 
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: OSC LTS 0040 – Cell Chief (Motor 

Transportation). 
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 от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Магистър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина; 
- специализация – логистика. 
б) военно звание – майор (капитан III ранг)/ капитан (капитан-лейтенант); 
в) вид въоръжени сили - от всички видове;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 

Допуска се несъответствие с до една единица по-ниско от изискванията само на един от 
компонентите за владеене на английски език.  

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 

- опит от работа на ниво щаб на бригада или по-старши щаб; 

- опит в областта на транспортирането и предвижването; 

- познания по транспортното осигуряване и оперативното планиране; 

- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни, опит при изготвяне на нормативни 

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

продукти. 
ж) разрешение за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво „NATO 

SECRET“ и национално на ниво не по-ниско от „Секретно“. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ).  

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 07.06.2017 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Служителят в състава на група „Транспорт“ към Съюзния 

център за координиране на придвижването (AMCC) в дирекция „Ресурси“. 
5. Подчиненост: Подчинен е на началника на AMCC. 
6. Основни задължения: 
- координира и контролира използването и поддръжката на транспортните средства на 

Съюзното командване по операциите на НАТО (АСО) в зоната на отговорност (AOR); 
- участва в разработването на политики и указания за управлението на транспортния парк 

на АСО в AOR; 
- извършва периодични актуализации на съюзния документ AD 55-1 и транспортните 

инструкции за управление, за които носи пряка отговорност; 
- предоставя експертиза на SHAPE и подчинените му щабове и командвания по 

оперативните въпроси, свързани с управлението на придвижването и транспорта; 
- представлява SHAPE в Комитета на НАТО по въпросите, свързани с придвижването и 

транспорта; 
- ръководи екипи, осъществяващи контрол и координация във всички щабове и 

командвания, подчинени на ACO; 
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- осъществява управлението на транспортния парк; 
- при необходимост подготвя брифинги и информация за текущото състояние на 

придвижването и транспорта; 
- изпълнява и други задачи, поставени му от началника на AMCC. 
7. Допълнителни условия: Може да се наложи оперативно предислоциране и 

командироване в и извън границите на НАТО. 
 

Б. ВЪВ ВОЕННО-ПОЛИЦЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ (ВПЦУ) 

НА НАТО В БИДГОШЧ, ПОЛША 
I. Началник на отдел „Образование и подготовка“  
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Бидгошч, Полша, 

Военно-полицейски център за усъвършенстване на НАТО. 
2. Номер и наименование на длъжността: 15 (Branch head NATO MP COE Education and 

Training Branch). 
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;  
- образователно-квалификационна степен „Магистър“ по гражданска или военна 

специалност в страната или приравнена квалификация в чужбина; 
- специализация – не се изисква определена. 
б) военно звание – полковник (капитан I ранг)/подполковник (капитан II ранг); 
в) вид въоръжени сили - от всички видове (с предимство за служба „Военна полиция“);  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001.  
д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 

- познаване и прилагане на стандартите и процедурите на НАТО в областта на 

образованието; 

- познаване на процеса по разработване на доктрините в НАТО; 

- опит в планирането и провеждането на подготовката, курсовете и ученията; 

- способност за работа и предишен опит от работа в международна среда; 

- познаване на процесите в образованието и подготовката; 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни, опит при изготвяне на нормативни 

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

продукти. 
ж) разрешение за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво „NATO 

SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „Секретно“. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 04.10.2017 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Началникът на отдел „Образование и подготовка“ отговаря 

за координацията на работата в своя отдел и развитието на дейности по образованието и 

подготовката, организирани от ВП на НАТО. 
5. Подчиненост: Подчинен е на заместник-директора/началника на щаба на ВПЦУ на 

НАТО. 
6. Основни задължения: 

- планира, организира, координира и наблюдава дейностите в областта на образованието, 

подготовката и ученията; 

- докладва и информира заместник-директора/началника на щаба на ВПЦУ на НАТО по 

всички въпроси, по които е необходимо неговото внимание или при нужда; 

- планира, организира и осигурява вътрешно и външно образование и подготовка, както и 

курсове, свързани с дейността на Военната полиция; 

- разработва и провежда курсове, работни срещи, семинари в подкрепа на военно-

полицейските операции на НАТО; 
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- ръководи процеса по вътрешно оценяване и ревизиране на учебните планове, възможни 

сценарии и тестове, така че те да отговарят напълно на оперативните изисквания; 

- наблюдава преподавателите и мобилните образователни и тренировъчни екипи; 

- ръководи процеса по подобренията в зоната на отговорност и предлага поправки в 

доктрини, процедури и стандарти възникнали в процеса на обучение; 

- наблюдава експертите по направления при изучаване, оценяване и анализ на научени 

поуки от операции, учения и експерименти; 

 

 

- насърчава събирането и анализа на съответни данни и създаването на информация; 

- участва във взаимно сътрудничество с другите центрове за усъвършенстване, с други 

организации на НАТО, международни организации и институции, имащи отношение към 

ВП в дейности по обучение и образование; 

- изпълнява и други задачи, поставяни му от заместник-директора/началника на щаба на 

ВПЦУ на НАТО. 
7. Допълнителни условия: Може да се наложи оперативно предислоциране и 

командироване. 

 

В. В КОРПУСА ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ НА НАТО (NRDC-GR) В СОЛУН, 

ГЪРЦИЯ 
I. Началник на отделение по контрол на въздушното пространство 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Солун, Гърция, 

Корпус за бързо развръщане на НАТО. 
2. Номер и наименование на длъжността: GRLOAC0301 – Chief  ASM. 
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 от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Магистър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина. 
б) военно звание – подполковник; 
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 – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 

- опит от работа в щаб на ВВС или по-старши щаб; 

- познания в областта на управление на въздушното движение; 

- практически опит от работа в подразделения на ПВО (предимство); 

- да познава оперативните планиращи документи на НАТО; 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни, опит при изготвяне на документи; 
- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти. 
ж) разрешение за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво „NATO 

SECRET“ и национално на ниво не по-ниско от „Секретно“. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 06.11.2017 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Операции“, отделение 

„Мениджмънт на въздушното пространство“ в NRDC-GR.  
5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдела. 
6. Основни задължения: 

- отговаря за контрола на въздушното пространство в Корпуса;  

- събира, изработва и препраща до старшия щаб заявки за средства за контрол на 

въздушното пространство в Корпуса; 
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- получава и разпределя до подчинените подразделения заповеди за управление на 

въздушното пространство; 

- отговаря за подготовката и организирането на работата на Корпуса по отношение на 

контрола на въздушното пространство; 

- изпълнява и други задачи, поставени му от началника на отделението и на отдела. 
7. Допълнителни условия: Може да се наложи оперативно предислоциране и 

командироване в и извън границите на НАТО. 
 


