
 

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-

557/08.06.2019 г. на министъра на отбраната, 

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 

 

1. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОТБРАНАТА 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 

длъжността: 

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен: магистър; 

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

Професионално направление: администрация и управление; икономика; право; транспорт, 

корабоплаване и авиация; химични технологии;  

Професионален опит: 4 години в държавната администрация;  

Или минимален ранг: ІІІ 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: 

Осигуряване на изпълнението на контролните функции на министъра на отбраната по 

спазването на нормативните актове, заповедите на министъра и за законосъобразното 

провеждане на административните дейности в Министерство на отбраната, в структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия. 

Организира и участва в проверки по: 

- състоянието, развитието и спазването на законовата и подзаконовата нормативна 

уредба и вътрешните правила на дейностите в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия; 

- управлението на документооборота и документално осигуряване на дейността в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра и 

Българската армия; 

- спазването на сроковете и всеобхватността на дейностите заложени в перспективните и 

текущи планове в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия; 

- съхраняването и обезвреждането на опасни химични вещества и организацията по 

изпълнение на изискванията за управление на отпадъците; 

- създаването на безопасни и здравословни условия за изпълнение на военната служба и 

за полагане на труд в МО; 

- организацията на служебното (работното) време на военнослужещите и цивилните 

служители във Въоръжените сили; 

- анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията и щабовете по 

спазването на вътрешните правила за организация на тяхната работа. 

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

Компютърна грамотност – MS Windows, MS Office и други приложни програми. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3 



Размер на основната заплата, определена за длъжността: 660 – 2100 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. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОТБРАНАТА 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 

длъжността: 

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен: магистър; 

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

Професионално направление: администрация и управление; икономика; право; транспорт, 

корабоплаване и авиация; химични технологии;  

Професионален опит: 4 години в държавната администрация;  

Или минимален ранг: ІІІ 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: 

Осигуряване на контролните функции на министъра на отбраната по спазване на 

нормативните актове и заповедите на министъра и за законосъобразното провеждане на 

военните дейности в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия. 

Организира и участва в проверки по: 

- изпълнението на законите, спазването на нормативните актове и заповедите на 

министъра на отбраната във Военноморските сили /ВМС/; 

- изпълнението на дейностите, свързани с планирането на отбраната във ВМС; 

- прилагането на административните актове на министъра на отбраната, началника на 

отбраната и постоянния секретар на отбраната; 

- спазването на актовете по организацията на дейностите, свързани с координация и 

контрол по отбранително-мобилизационната подготовка в Българската армия; 

- спазване на процеса по прилагане на утвърдените концепции, доктрини и планове за 

операции във ВМС; 

- организацията на служебното (работното) време на военнослужещите и цивилните 

служители във Въоръжените сили; 

- спазването на актовете по организация на физическата подготовка и спортната дейност 

и развитието на спортната база във въоръжените сили; 

- спазването на актовете, касаещи състоянието на учебно-материална база за бойна 

подготовка и нейното използване в учебния процес. 

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

Компютърна грамотност – MS Windows, MS Office и други приложни програми. 

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 660 – 2100 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 

 

 
НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: Решаване на тест и интервю. 

 



ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА: 

 

 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 7 от Закона за защита на класифицираната 

информация; 

 Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит –  

трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на 

дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е 

придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или придобития ранг като 

държавен служител;  

 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. 02/92 21048; Вяра Александрова – тел. 02/92 21059; Иван Арабаджийски 

– тел. 02/92 21049. 

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 – 05.07.2019 г. до 12.00 часа. 

 
ОБЩОДОСТЪПНО МЯСТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ: 

 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в интернет 

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

http://www.mоd.bg/

