
 

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 
11.03.2010 г.          № ОХ - 152                 София 
 

Съдържание: 

 
Обявяване на конкурс за заемане на вакантни 

длъжности във Военния секретариат на Европейския 

съюз в Брюксел, Кралство Белгия 

 

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

Република България и чл. 5, ал. 1 от Наредба № Н - 3/30.03.2004 г. за подбор на 

военнослужещи и граждански лица на кадрова военна служба от Въоръжените 

сили на Република България за работа в щабове и органи на международни 

организации (обн. ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.), 

 

ЗАПОВЯДВАМ:  
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 

военнослужещи от Въоръжените сили на Република България във Военния 

секретариат на Европейския съюз в Брюксел, Белгия съгласно “Списък на 

вакантни длъжности във Военния секретариат на Европейския съюз” 

(Приложение). 

2. Кандидатите за заемане на длъжностите следва да отговарят на 

изискванията на Наредба № Н - 3/30.03.2004 г.(обн. ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.) 

и изискванията за заемане на длъжностите, за които кандидатстват съгласно 

приложението. 

3. До 17.03.2010 г. кандидатите, които отговарят на посочените 

изисквания, подават рапорт по команден ред до дирекция „Управление на 

човешките ресурси” - Министерство на отбраната, като в рапорта посочват  

телефони и електронна поща за контакт. 

4. До 19.03.2010 г. командирите (началниците) да осигурят 

преминаването по команден ред и пристигането в Съвместното оперативно 

командване, щабовете на видовете ВС и Щаба по осигуряването и 

поддръжката, само на подадени рапорти, които са окомплектовани съгласно 
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изискванията на чл. 6, ал. 2 на Наредба № Н –3/30.03.2004 г. (обн. ДВ, бр. 32 от 

20.04.2004 г.), независимо от резолюцията върху тях. 

5. До 23.03.2010 г. Съвместното оперативно командване, щабовете на 

видовете ВС и щаба по осигуряването и поддръжката, да осигурят 

преминаването по команден ред и на 25.03.2010 г. да предоставят рапортите за 

участие в конкурса на дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО. 

Рапортите на кандидатите от Министерството на отбраната и структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната  по чл.78 от Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България, след преминаване по команден 

ред, се изпращат до дирекция „Управление на човешките ресурси” – МО. 

6. До 31.03.2010 г. Комисия, съгласно Наредба № Н - 3/30.03.2004 г. 

(обн. ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.), назначена с моя отделна заповед, да проведе 

заседание за разглеждане на подадените рапорти и да допусне до конкурс 

кандидатите, които отговарят на изискванията съгласно т.2 на настоящата 

заповед.  

7. На 31.03.2010 г. началникът на „Център по психично здраве и 

превенция” на Военномедицинска академия да организира провеждането на 

оценка на психичните ресурси и психологическия потенциал на кандидатите. 

Резултатите от оценките на кандидатите да се представят на Комисията до 

01.04.2010 г.  

8. До 06.03.2010 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО 

да уведоми допуснатите за участие в конкурса кандидати. 

9. До 09.04.2010 г. Комисията: 

- да обсъди, проведе беседа и класира допуснатите кандидати; 

- да изготви и да ми представи за утвърждаване протокол с 

резултатите от конкурса. 

10. След одобрение на кандидатурите от Европейския съюз и издаване на 

необходимите сертификати за достъп до класифицирана информация, 

дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО да изготви заповеди за 

дългосрочно командироване на спечелилите конкурса. 

11. Заповедта за обявяване на конкурса да се изпрати до всички 

структури на въоръжените сили, получаващи министерски заповеди и да се 

публикува във вестник „Българска армия”, в АИС на ръководния състав 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 вакантни длъжности във Военния   

                            секретариат на Европейския съюз”. 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

                                     АНЮ  АНГЕЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

СПИСЪК 

 НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

  
 

I. Офицер в отдел “Разузнавателни потребности” 
 

1. Местоположение: Брюксел, Белгия, Военен секретариат на Европейския 

съюз. 

2. Изисквания за заемане на длъжността: 

2.1. образование и квалификация: 

- бакалавър – придобита във ВВУ; 

- магистър по военно дело – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен 

чуждестранен колеж. 

2.2. специалност – всички ОТС от ВА. 

2.3. военно звание – подполковник/майор, (капитан II ранг/капитан III 

ранг). 

2.4. вид въоръжени сили  - от всички видове.  

2.5. ниво на владеене на чужд език  

- Английски език – 3333 съгласно STANAG 6001; 

- Френски език. 

2.6. специфични изисквания: 

- предишен опит в разузнавателна структура; 

- опит в обобщаване и анализ на разузнавателни данни; 

- да познава възможностите и оборудването на разузнавателната 

структура в която е работил; 

- да е запознат с основните насоки на политиката на EС и с 

концептуалните, планиращите и ръководните документи на ЕС в 

областта на сигурността и отбраната; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна 

организация, Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 

 

3. Основни задължения:  

3.1.  Анализ на постъпваща разузнавателна информация и своевременно 

изготвяне на доклади за състоянието на обстановката в определен регион или 

страна по въпроси, касаещи тероризма, разпространението на оръжията за 

масово унищожение и организираната престъпност. 

3.2. Изготвяне на доклади до Заместник-директора на Военния секретариат 

на Европейския съюз, Съвместния ситуационен център,  Групата за гражданско-

военни отношения и Центъра за операции. 

3.3. По заявка изнася брифинги на служители от ЕС. 

3.4. Участва в Групата за действие по време на кризи на Военния 

секретариат на Европейския съюз.  



 

 

3.5. Участва в сформирането на военни елементи от структурата на силите 

на ЕС.  

 

 4. Допълнителни условия: 

- може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и 

извън границите на Европейския съюз. 
 

5. Очаквана дата на заемане: не по-рано от 15.07.2010 година. 
 

 
 

II. Офицер в отдел “Политика и изисквания” в дирекция 
„Комуникационни и информационни системи” 

 
1. Местоположение: Брюксел, Белгия, Военен секретариат на Европейския 

съюз. 

2. Изисквания за заемане на длъжността: 

2.1. образование и квалификация: 

- бакалавър – придобита във ВВУ; 

- магистър по военно дело – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен 

чуждестранен колеж. 

2.2. специалност – Комуникационни и информационни системи. 

2.3. военно звание – подполковник/майор, (капитан II ранг/капитан III 

ранг). 

2.4. вид въоръжени сили  - от всички видове.  

2.5. ниво на владеене на чужд език 

- Английски език – 3333 съгласно STANAG 6001; 

- Френски език. 

2.6. специфични изисквания: 

-  опит на ниво министерство, национален или международен оперативен 

щаб; 

-    опит в планирането на комуникационни и информационни системи;  

- да познава планиращите документи в областта КИС; 

- да е запознат с основните насоки на политиката на EС и с 

концептуалните, планиращите и ръководните документи на ЕС в 

областта на сигурността и отбраната; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна 

организация, Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 

 

3. Основни задължения:  

3.1.  Планиране на операции водени от ЕС. 

3.2. Формиране на политиката по КИС, планиране и координиране с 

Военния секретариат на ЕС, НАТО и други международни и национални 

организации.  



 

 

3.3. Формулиране на политики, концепции и процедури свързани с 

поддръжката и развитието на КИС между Военния секретариат на ЕС, 

Европейската комисия и Генералния секретариат на ЕС. 

3.4. Разработване на политики, концепции и процедури в областта на 

военната структура за командване и контрол (С2) при операции и кризи, водени 

от ЕС.  

3.5. Подпомага дейността на Европейската агенция по отбрана (EDA). 

3.6.  Участва в планиращите групи по различни проекти на ЕС. 

 

 4. Допълнителни условия: 

- може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и 

извън границите на Европейския съюз, както и в потенциални райони за мисии; 

 

5. Очаквана дата на заемане: не по-рано от 15.07.2010 година. 

 

 


