
 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № ОХ-337 от 

04.04.2019 г. на министъра на отбраната, 

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 

 

 

1. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ” 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане 

на длъжността: 

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър; 

Област на висше образование: социални, стопански и правни науки;  

Професионално направление: икономика; политически науки;  

Професионален опит: не се изисква; 

Или минимален ранг: V младши; 

Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от 

Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/. 

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Участва в реализирането на политиките в областта на проектното управление. Участва в 

процеси, свързани с реализацията на Портфолиото от проекти на Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия (Портфолио), като осигурява прозрачност и контрол на процесите съгласно метода 

„Управление на проекти в контролирана среда“ (PRINCE2); 

Изучава и предлага внедряването на добрите практики по линия на НАТО и ЕС в 

управлението на инвестиционните проекти от Портфолиото. 

Участва в мероприятията, свързани с ръководството и реализацията на проектите и 

проектните намерения, заложени в Основна програма 12 (ОП12). 

Подпомага разработването на становища по проекти на нормативни актове в областта на 

проектното управление. 

 

Допълнителни умения и квалификации: 

Компютърна грамотност: Microsoft Office. 

Владеене на чужд език: английски език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата 

европейска езикова рамка или 2-2-2-2 по стандарта на НАТО STANAG 6001, удостоверен с 

легитимен документ 

Размер на основната заплата за длъжността: 590 – 1600 лв. 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния 

опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи 

формирането на възнаграждението. 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1. 

 

 

2. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА 

ОТБРАНАТА-ВАРНА“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА 

ОТБРАНАТА“ 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3 



Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане 

на длъжността: 

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър; 

Област на висше образование: технически науки; социални, стопански и правни науки;  

Професионално направление: общо инженерство; комуникационна и компютърна техника; 

икономика;  

Професионален опит: не се изисква; 

Или минимален ранг: V младши; 

Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от 

Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/. 

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Осъществява ежемесечен контрол по спазване на утвърдения лимит за ел. енергия и разход 

на вода. Следи за състоянието на имотите в освободени войскови райони, сградния фонд, 

движимото имущество в тях и носи материална отговорност (МОЛ). Отговаря за 

помещенията и оборудването необходими за осъществяване на дейността на офиса в гр. 

Бургас, осъществява отчета на материалните средства. Участва при приемане и 

освобождаване на охраната на освободени войскови райони и осъществява контрол на 

охранителната дейност в тях. 

 

Допълнителни умения и квалификации:  

Компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet. 

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 590 – 1600 лв. 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния 

опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи 

формирането на възнаграждението. 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 

Място на работа: гр. Бургас 

 

 

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: 
 

Решаване на тест и провеждане на интервю. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА: 

 

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: 

 Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/; 

 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, 

както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано 

за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от 

правото да заема длъжността, за която кандидатства; 

 Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител, че кандидатът 

отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Закона за защита на класифицираната 

информация; 

 Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен 

/документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за 

държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени 

периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;  

 Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността. 

 



МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ: 

 

гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 3, Министерство на отбраната – приемна, вход от 

ул. „Аксаков”, всеки работен ден от 9.00 - 12.00 часа. 

Телефони и лица за контакти от отдел „Човешки ресурси на администрацията на 

МО”: 

Живка Пенева – тел. 02/922 10 48; Вяра Александрова – тел. 02/922 10 59; Иван 

Арабаджийски – тел. 02/922 10 49 

Срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него 

се извършва лично от кандидатите или техни упълномощени представители в 11-дневен 

срок от публикуване на обявата. Краен срок за подаване – 22.04.2019 г., 12:00 часа. 

 

 
ОБЩОДОСТЪПНО МЯСТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ: 

 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет 

страницата на Министерство на отбраната – www.mоd.bg. 

http://www.mоd.bg/

