
 

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

07.07.2017 г.          № ОХ - 660             София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на списък със специфични длъжности в 

задгранични представителства на Р България, в международни 

организации и в други международни инициативи извън 

територията на страната, за които определени 

структури/военни формирования/административни звена 

осигуряват подготвени кандидати 

 

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

Република България и във връзка с раздели VIIа и VIIб от Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

(ППЗОВСРБ), 
 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

 

1. Обявявам „Списък със специфични длъжности в задгранични 

представителства на Р България, в международни организации и в други 

международни инициативи извън територията на страната, за които определени 

структури/военни формирования/административни звена осигуряват 

подготвени кандидати”, съгласно приложението. 

2. Ръководителите на структури/военни формирования/административни 

звена от списъка по т. 1 ежегодно да планират и заявяват курсовете за 

длъжностите по съответните програми в съответните срокове и да организират 

необходимата индивидуална подготовка на военнослужещите и цивилните 

служители за осигуряване на длъжностите. 

3. Подборът за длъжностите по т. 1 да се извършва съгласно чл. 71д от 

ППЗОВСРБ чрез конкурси, обявявани с отделни заповеди на министъра на 

отбраната. 

4. Ръководителите на структури/военни формирования/административни 

звена, преди провеждането на подготовката на служителите по т. 2 да проведат 

с тях беседа, на която да уточнят предстоящата подготовка, кандидатстването и 

възможностите за назначаване на подходящи длъжности след приключване на 

мандата.  

5. Ръководителите на структури/военни формирования/административни 

звена да осигурят представянето на съответните кандидатури за длъжностите 
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по т. 1 в дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, по реда и в 

сроковете, обявени в заповедите по т. 3. 

6. В срок до 20 работни дни от издаването на настоящата заповед 

дирекция „Управление на човешките ресурси“ да изпрати до съответните 

структури/военни формирования/административни звена списък с основните 

изисквания и необходимите курсове за длъжностите от приложението. 

 

Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи министерски 

заповеди, да се публикува в АИС на Българската армия и в Интернет 

страницата на Министерството на отбраната (www.mod.bg).  

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на постоянния секретар 

на отбраната. 

 

Приложение: Списък със специфични длъжности в задгранични 

представителства на Р България, в международни организации и в други 

международни инициативи извън територията на страната, за които определени 

структури/военни формирования/административни звена осигуряват 

подготвени кандидати. 

 

                         МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

 

  

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.bg/


 

СПИСЪК 
 

СЪС СПЕЦИФИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 

В ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ЗА КОИТО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУКТУРИ/ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ/ 

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА ОСИГУРЯВАТ ПОДГОТВЕНИ КАНДИДАТИ 

 

№ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА 
ЗВАНИЕ 

ОЧАКВАНА 

ДАТА НА 

ПЪРВАТА 

СЛЕДВАЩА 

РОТАЦИЯ  

СТРУКТУРА, ОТГОВОРНА 

ЗА ПОДГОТОВКА НА 

КАНДИДАТИ  

1.  Делегация на Република 

България към НАТО в 

Брюксел, Белгия 

 

Координатор по разузнаване 

 

подполковник/ 

капитан II ранг 

18.08.2018 

 Служба 

„Военна информация” 

2.  Международен военен 

секретариат на НАТО в 

Брюксел, Белгия 

Щабен офицер (Анализатор) в отдел 

"Продукция" в дирекция "Разузнаване" 

 

подполковник/ 

капитан II ранг 

 

01.05.2018 
Служба 

„Военна информация” 

3.  Военен секретариат на ЕС 

в Брюксел, Белгия 

Офицер в отдел "Разузнавателни 

способности" 

подполковник/ 

капитан II ранг 

или 

майор/ капитан 

III ранг 

15.07.2020 

Служба 

„Военна информация” 

4.   Офицер в отдел "Политика и 

изисквания" в дирекция 

"Комуникационни и информационни 

системи" 

подполковник/ 

капитан II ранг 

или 

майор/ капитан 

III ранг 

15.07.2020 

Дирекция 

„КИС” 
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№ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА 
ЗВАНИЕ 

ОЧАКВАНА 

ДАТА НА 

ПЪРВАТА 

СЛЕДВАЩА 

РОТАЦИЯ  

СТРУКТУРА, ОТГОВОРНА 

ЗА ПОДГОТОВКА НА 

КАНДИДАТИ  

5.  Съюзно командване по 

операциите на НАТО 

(АСО) в Монс, Белгия 

Офицер по съвместни операции подполковник/ 

капитан II ранг 

 

01.08.2018 
Съвместно командване на 

силите 

6.  Съвместно командване на 

силите на НАТО в 

Неапол, Италия 

Началник на отдел "Доктрини и поуки 

от практиката" 

полковник/ 

капитан I ранг 

 

01.08.2019 
Дирекция 

„Стратегическо планиране“ 

7.   Щабен офицер (подготовка и учения) подполковник/ 

капитан II ранг 

 

01.09.2019 
Дирекция 

„Операции и подготовка” 

8.  Военноморско командване 

на НАТО в Нортууд, 

Великобритания 

Щабен офицер (Индивидуално и 

комплексно обучение) 

капитан II ранг 20.06.2019 

Командване на ВМС 

9.   Щабен офицер (дежурен "Разузнаване") капитан III ранг 

 

15.07.2019 
Командване на ВМС 

10.  Военновъздушно 

командване на НАТО в 

Рамщайн, Германия 

Началник на отдел "Бойна поддръжка" подполковник 15.07.2020 

Командване на ВВС 

11.   Щабен помощник (текущ 

разузнавателен брифинг) 

сержант  

или 

старши сержант 

15.07.2019 

Командване на ВВС 

12.  Обединен център за 

въздушни операции в 

Торехон, Испания (CAOC) 

Щабен офицер (FICO/TMD/GBAD) майор 10.08.2019 

Командване на ВВС 

13.  Втори свързочен батальон 

на НАТО (NATO CIS 

GROUP) 

Щабен офицер (Планиране на 

комуникациите) 

 

капитан/ 

капитан-

лейтенант 

01.01.2018 
Съвместно командване на 

силите 
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№ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА 
ЗВАНИЕ 

ОЧАКВАНА 

ДАТА НА 

ПЪРВАТА 

СЛЕДВАЩА 

РОТАЦИЯ  

СТРУКТУРА, ОТГОВОРНА 

ЗА ПОДГОТОВКА НА 

КАНДИДАТИ  

14.  Корпус за бързо 

развръщане на НАТО – 

Солун, Гърция (NRDC-

GR) 

Началник на отделение "Концепции" подполковник 15.08.2020 

Дирекция 

„Стратегическо планиране“ 

15.   Началник на отделение по контрол на 

въздушното пространство 

подполковник 15.07.2021 
Командване на ВВС 

16.  Център на НАТО за 

обучение по провеждане 

на морски операции 

(NMIOTC) - о-в Крит 

Офицер по ученията в отдел "Обучение 

и подготовка" 

капитан-

лейтенант 

15.07.2021 

Командване на ВМС 

17.  Център за обединяване на 

разузнавателна 

информация - Молсуърт, 

Великобритания 

Анализатор в секция "Евразия" майор/ капитан 

III ранг 

или 

капитан/ 

капитан-

лейтенант 

01.08.2018 

Служба 

„Военна информация” 

18.  Ескадрила за 

стратегически въздушни 

превози - Авиобаза Папа, 

Унгария 

Инспектор по качеството на 

обслужването на самолетите 

подполковник 01.10.2018 

Командване на ВВС 

19.   Пилот на самолет С-17 старши 

лейтенант  

или 

капитан 

15.07.2019 

Командване на ВВС 
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№ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА 
ЗВАНИЕ 

ОЧАКВАНА 

ДАТА НА 

ПЪРВАТА 

СЛЕДВАЩА 

РОТАЦИЯ  

СТРУКТУРА, ОТГОВОРНА 

ЗА ПОДГОТОВКА НА 

КАНДИДАТИ  

20.   Ръководител на група за обработка на 

пътници и товари в ескадрила за 

стратегически въздушни превози. 

старши сержант 

или 

старшина 

15.07.2019 

Командване на ВВС 

21.  Инициатива за въздушно 

земно наблюдение (AGS) - 

Сигонела, Италия 

Координатор по управление на 

изискванията по разузнаването (IRM 

Coordinator) 

капитан 

 

01.08.2019 
Служба „Военна информация”/ 

Командване на ВВС 

22.   Анализатор на изображения младши сержант 01.01.2020 

Командване на ВВС 

23.  Военнополицейски център 

за усъвършенстване - 

Бидгошч, Полша 

Началник на отдел „Обучение и 

подготовка” 

полковник/ 

капитан I ранг 

или 

подполковник/ 

капитан II ранг 

10.10.2017 

Служба 

„Военна полиция” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


