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Министерство на отбраната на Република България 

 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Министерство на отбраната 

Специализирана администрация 

Дирекция: “Отбранителна политика и планиране”  

Отдел: “Отбранителна политика” 

Длъжностно ниво: 5 

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 1 Б 

Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІ младши 

Длъжност: Държавен експерт 

 

2. МЯСТО НА  ДЛЪЖНОСТТА  В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

Длъжността е подчинена на: началник отдел “ Отбранителна политика” 

Подчинени длъжности : няма 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 

Подпомага началника на отдела при анализирането и систематизирането на процесите в сферата на 

сигурността и отбраната и разработването на стратегически и концептуални документи и 

нормативни актове. 

 

4. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 

 

5. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

5.1. Анализира средата за сигурност и участва в разработването на предложения за 

приоритетите на отбранителната политика.  

5.2. Участва в актуализирането на настоящи и изработването на нови стратегически 

документи и планове в областта на сигурността и отбраната. Участва в разработването 

на периодични министерски указания в областта на отбранителната политика.  

Началник на отдел 

Държавен експерт 

 

Заместник- директор 

Директор 

Старши експерт 

 

Държавен експерт 

 
Главни експерти 

 



2 

 

5.3. Подпомага разработването на национални позиции по въпроси, свързани със 

сигурността и отбраната и разработва анализи, лекции, изказвания, презентации, 

опорни точки, справки, отговори на парламентарни въпроси, становища, позиции и т.н., 

касаещи отбранителната политика. 

5.4. Следи развитието на ядрената политика на НАТО и подпомага началника на 

отдела при разработването на национални позиции в процеса на вземане на решения.  

5.5. Поддържа връзки и осъществява работно взаимодействие с други министерства, 

ведомства и с неправителствени организации, развиващи дейност в областта на 

сигурността и отбраната. 

5.6. Участва в провеждането на периодични и стратегически прегледи на отбраната. 

5.7.  Подпомага началника на отдела при определяне на политическите насоки на 

дългосрочното планиране, като участва в разработването на Указания по програмиране; 

5.8.  Участва в разработването на проект на Годишен доклад за състоянието на 

отбраната и въоръжените сили в изпълнение на чл. 23 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България и подготвя разглеждането му в Съвет по 

отбрана, Министерски съвет и Народното събрание. 

5.9. Участва в разработването на шестмесечен доклад за дейността на 

Министерството на отбраната и периодични доклади за резултатите от дейността на 

министерството. 

5.10. Участва в многостранни консултации между страните-членки на НАТО и 

Република България в процеса на Преглед на отбранителните способности; 

5.11. Взема участие в осъществяването на административно-отчетната дейност на 

дирекция “Отбранителна политика и планиране”. 

5.12.  Познава работата на останалите експерти в отдела и ги замества, при 

необходимост. 

5.13. По решение на началника на отдела изпълнява допълнително поставени задачи в 

рамките на неговите компетенции. 

5.14. Стриктно спазва правилата по създаване, обработване и съхраняване на 

класифицирана информация, както и защитата й от нерегламентиран достъп. 

5.15. Докладва на по-горното йерархично ниво за забелязани административни 

слабости, грешки или нередности. 

5.16. Спазва разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната 

администрация. 

5.17. Във връзка с изпълнение на преките си задължения, работи при ненормирано 

работно време. 

 

6. ВЪЗЛАГАНЕ , ПЛАНИРАНЕ  И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА 

Получава задачите си от началника на отдел “Отбранителна политика” или от 

директора на дирекцията. Участва в планирането на дейността на отдела и носи лична 

отговорност за изпълнението на част от мероприятията в плановете на отдела и 

дирекцията. Лично планира ежедневната си дейност. 



3 

 

 

7. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 

Не носи непосредствена отговорност за управлението на персонала на отдела. При 

заместване на началника на отдела може да изпълнява задължения по управление 

дейността на персонала. Отговаря за повереното му офис оборудване и обикновено 

офис обзавеждане. 

 

8. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ  

Взема решения относно дейността си в частта от мероприятията, залегнали в плановете 

на отдела и на дирекцията, за които носи отговорност. Взема решения за организацията 

на изпълнението на преките си задължения. 

 

9. КОНТАКТИ  

Контакти в рамките на Министерството на отбраната: 

С началника на отдела и с експертите и специалистите в отдела;  

С експертите и специалистите от другите отдели на дирекцията; 

С експерти и специалисти от специализираната и общата администрация и щаба на 

отбраната при изпълнение на задълженията си или при работа по съвместни проекти, 

програми и задачи. 

Контакти с други министерства и ведомства: 

Със съответните експерти от органите на държавното управление и местната 

администрация в рамките на проблематиката, по която работи; 

Други контакти: 

Със съответните експерти от органите по формирането на отбранителната политика на 

НАТО и ЕС; 

При необходимост и в рамките на проблематиката, по която работи, с национални и 

чужди неправителствени органи и организации по въпросите на сигурността и 

отбраната. 

 

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

Образователна степен: магистър 

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

технически науки.  

Професионално направление: национална сигурност; политически науки; 

електротехника, електроника и автоматика. 

Минимален професионален опит за заемане на длъжността : 5 г., свързани с функциите на 

настоящата дейност. 

Ниво на достъп до класифицирана информация: национално-секретно, NS, EU S. 

Допълнителни изисквания:  

Компютърна грамотност – пълен пакет MS Office (изпълнението на функционалните 

задължения налагат работа с компютър през повече от 50% от работното време). 
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Ниво на владеене на чужд език: удостоверение за владеене на английски и френски 

език на ниво не по-ниско от В 2 съгласно Общата Европейска езикова рамка или 

същото ниво по друг стандарт. 

 

11. НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

11.1. Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и 

предлагане на ефективни решения. 

- Идентифицира и задълбочено разглежда проблемите, като се ориентира в тяхната 

структура и причините, които ги пораждат; 

- Събира, обобщава и анализира информация от разнообразни източници; 

- Работи точно с различна по вид информация; 

- Идентифицира случаи за противоречие, непоследователност или непълнота на 

информацията; 

- Аргументира убедително позицията си, като отчита различни гледни точки; 

- Преценява силните и слабите страни на възможни варианти за решение; 

- Предлага ефективни решения. 

11.2. Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с 

поставените цели и изисквания 

- Планира и изпълнява текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най-добър 

краен резултат; 

- Справя се добре, дори когато работи по няколко задачи едновременно; 

- Обикновено си поставя реалистични срокове и спазва изискванията за качество; 

- Изпълнява поставените задачи, без да се нуждае от напътствия и помощ; 

- Демонстрира настойчивост при справяне с възникнали проблемни ситуации; 

- Поема лична отговорност за постигане на желаните резултати; 

- Предлага ефективни начини за повишаване на продуктивността и качеството на 

работа. 

11.3. Работа в екип - участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане 

на обща цел 

- Изпълнява индивидуалните си цели по начин, който подпомага изпълнението на 

общите цели; 

- Споделя информация, знания и опит с колегите си, полезни за постигане на целите; 

- Цени опита на другите и съобразява работата си с тях; 

- Подкрепя и помага на колегите си - в случай на необходимост; 

- Информира членовете на екипа за своята работа и е добре запознат с работата им за 

постигане на общите цели; 

- Не предизвиква конфликтни ситуации и съдейства за справяне с конфликти в екипа. 

11.4. Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно 

изразяване в устна и писмена форма. 

- Изразява се ясно и кратко в устна и писмена форма; 

- Представя добре структурирани и аргументирани становища, без да допуска езикови 

или граматически грешки; 

- Изслушва другите внимателно и проверява дали правилно ги е разбрал; 

- При участие в дискусии проявява толерантност и конструктивност; 
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- Прави убедителни и въздействащи презентации, като се съобразява с нивото и 

интересите на аудиторията; 

- Правилно интерпретира изказванията на другите или съдържанието на документите, 

с които работи. 

11.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на 

потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и 

дейностите 

- Познава интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на 

услугите (дейностите), които звеното предоставя; 

- Предоставя услугите своевременно и компетентно; 

- Поддържа позитивни отношения с всички клиенти (вътрешни и външни) за звеното, 

като зачита правата и уважава интересите им; 

- Анализира информация за удовлетвореността на клиентите и дава конкретни 

предложения за подобряване качеството на обслужване. 

11.6. Професионална компетентност - професионални знания и умения, които са 

необходими за успешно изпълнение на длъжността; 

- Познава и правилно прилага законодателството в областта, в която работи; 

- Познава структурата и функциите на администрацията, принципите и правилата на 

нейната дейност; 

- Правилно прилага вътрешните правила и процедури, свързани с дейността му; 

- Други специфични професионални знания и умения, определени в длъжностната 

характеристика. 

 

Вариант на длъжностната характеристика № 1 

 


