
 
З А П О В Е Д 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

17.03.2010 г.          № ОХ - 156               София 
 

Съдържание: 

 
Обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност 

„Началник на екип от съветници” в щаба на НАТО в 

Скопие, Р Македония 

 

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

Република България и чл.1 във връзка с 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 вакантна длъжност за военнослужещ 

от Въоръжените сили на Република България „Началник на екип от съветници” 

в щаба на НАТО в Скопие, Р Македония съгласно приложението. 

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 длъжността, съгласно приложението. 

3. До 26.03.2010 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 30.03.2010 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 

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 01.04.2010 г. Съвместното оперативно командване, щабовете на 

видовете ВС и Щаба по осигуряването и поддръжката, да осигурят 

преминаването по команден ред и 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. 
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6. До 07.04.2010 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. До 08.04.2010 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО да 

уведоми допуснатите за участие в конкурса кандидати. 

8. На 09.04.2010 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 

13.04.2010 г.  

9. До 16.04.2010 г. Комисията: 

- да обсъди, проведе беседа и класира допуснатите кандидати; 

- да изготви и да ми представи за утвърждаване протокол с 

резултатите от конкурса. 

10. Дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО да изготви 

проект на заповед за дългосрочно командироване на спечелилия 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). 

 Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

Приложение: Изисквания за длъжността „Началник на екип от съветници” в 

щаба на НАТО в Скопие. 

 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

                                     АНЮ АНГЕЛОВ 

 

 

http://www.mod.bg/


Приложение 

 

ИЗИСКВАНИЯ 

 ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В ЩАБА НА НАТО В СКОПИЕ 
 
 
I. Наименование на длъжността: „Началник на екип от съветници”. 
 

1. Местоположение: Скопие, Р Македония, Щаб на НАТО. 
 

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; 

- стратегически курс – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен чуждестранен 

колеж; 

2.2. специалност – всички ОТС от ВА; 

2.3. военно звание – полковник (капитан I ранг); 

2.4. вид въоръжени сили - от всички видове; 

2.5. ниво на владеене на чужд език: - Английски език – 3333 съгласно 

STANAG 6001; 

2.6. специфични изисквания: 

- офицер с щабен опит на ниво Щаб на вид въоръжени сили, Щаб на 

отбраната или Министерство на отбраната и Щаб на НАТО; 

- валиден сертификат за достъп до класифицирана информация на ниво 

“NATO SECRET” 

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

концептуалните, планиращите и ръководните документи на НАТО в областта на 

сигурността и отбраната; 

- да познава основните елементи и процедури на програмата 

“Партньорство за мир”; 

- опит от работа в многонационален или съвместен щаб;  

- 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. Планира, ръководи и координира работата на екипа от съветници. 

3.2. Поддържа контакт с Генералния щаб на Въоръжените сили на 

Република Македония относно изпълнението на Плана за действие за членство в 

НАТО (МАР), програмата “Партньорство за мир” (PfP) и мероприятия в “Духа на 

PfP”. Работи пряко с представители на МО и ГЩ на Р Македония по отношение 

на военните изисквания. 

3.3 Работи по съсредоточаване на усилията на военните инициативи за 

сътрудничество в духа на програмата “Партньорство за мир”. 



 

 

3.4. Информира Старшия военен представител на НАТО относно 

въпросите, касаещи Плана за действие за членство в НАТО (МАР), програмата 

“Партньорство за мир” и Процеса за планиране и преглед (в рамките на (PfP)). 

3.5. Поддържа връзки с военните мисии от посолствата на страните- 

членки на НАТО в Скопие, като при необходимост съветва военните аташета по 

въпроси от неговата компетентност. 

3.6. Подпомага изпълнението на програмата .“Партньорство за мир” в 

рамките на възможностите на щаба. 

3.7. Прави преглед на плановете и политиката на Съюзното командване по 

операциите по военните аспекти на PfP. 

3.8. При поискване организира обучение на личен състав от Въоръжените 

сили на Р Македония по доктринални и оперативни въпроси на НАТО. 

3.9. Участва и наблюдава конференции, работни срещи и семинари на 

НАТО свързани с програмата “Партньорство за мир” и други инициативи на 

Алианса на Балканите, включително реформата в сектора за сигурност. 
 

4. Очаквана дата на заемане: не по-рано от 23.04.2010 година. 


