
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Т Б Р А Н А Т А   

 

З А П О В Е Д  
 

НА  

 

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

 

28.05.2010 г.   № ОХ-329     гр.София 

 

 На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 31, ал.1 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 32, т.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. (ППЗОВСРБ) и чл.6, ал.2 и 3 от 

Правилника за устройството и дейността на Националния военноисторически 

музей 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ 

ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ” 
 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 
 

а) изисквана минимална образователно-квалификационна степен: магистър; 

б) област на висше образование: хуманитарни науки или сигурност и 

отбрана; 

в) професионално направление: история и археология или национална 

сигурност. 

г) за кандидатите военнослужещи:  

- военно звание „полковник (капитан I ранг)” и да отговарят на 

изискванията на чл. 50 от ППЗОВСРБ, както следва: да е изтекъл минималния им 

срок за престояване в длъжност; да притежават минималните и специфични 

изисквания по б. „а”, „б” и „в”; да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 

244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.  

- военно звание „подполковник (капитан II ранг)” и да отговарят на 

изискванията на чл. 51 от ППЗОВСРБ, както следва: да е изтекъл минималния им 

срок за престояване в длъжност и в звание; да притежават минималните и 

специфични изисквания по б. „а”, „б” и „в”; да не изтърпяват дисциплинарно 

наказание по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България.  

д) за кандидатите цивилни служители: 5 години професионален опит на 

ръководна длъжност в държавен културен институт.  

 

2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
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- представлява НВИМ; 

- ръководи и организира дейността на НВИМ;  

- представя на министъра на отбраната ежегоден план и доклад за дейността 

на НВИМ; 

- представя на министъра на отбраната за утвърждаване на проект на 

бюджетна сметка на НВИМ; 

- представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за 

изпълнението на бюджета на НВИМ; 

- представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на годишна 

програма за капиталови разходи на НВИМ; 

- утвърждава разписанието на длъжностите на НВИМ; 

- назначава и освобождава служителите в НВИМ и изменя техните трудови, 

съответно служебни правоотношения; 

- осигурява условия за повишаване квалификацията на служителите; 

- командирова служителите на НВИМ в страната и в чужбина; 

- утвърждава вътрешните актове относно организацията и дейността на 

НВИМ; 

- сключва договори, свързани с дейността на НВИМ; 

- утвърждава разходите на НВИМ; 

- утвърждава длъжностните характеристики на служителите в НВИМ; 

- осъществява и други правомощия, определени с нормативни актове или 

възложени му от министъра на отбраната. 
 

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на 

кандидатите - компютърна грамотност: да познава операционната система 

Windows и продуктите на MS за текстообработка, електронни таблици и 

Интернет.  
 

4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:   
   

- за цивилен служител - 967 лв.; 

- за военнослужещ – 1 176лв. 
 

5. Начин за провеждане на конкурса: 

 

Представяне на концепция за развитието на НВИМ за срок от пет години и 

събеседване. Концепцията се представя  в седем екземпляра, подписани от 

кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и 

съдържа както следва: 

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея; основни проблеми 

на функционирането му; 

б) тенденции и възможности за развитието на музея като културно-

просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа; 

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в 

управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на 

музея, пътищата за постигането им; 
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г) мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, 

опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, 

образователната и популяризаторската дейност на музея; 

д) етапи за реализация на концепцията; 

 

6. Документи за участие в конкурсната процедура:  
 

- заявление за участие в конкурса; 

- автобиография; 

- копие от документа за самоличност; 

- документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се 

изискват за длъжността; 

- документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата; 

- свидетелство за съдимост; 

- документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа 

и след преустановяване на трудовата дейност за срок над три месеца; 

- концепция за развитието на НВИМ; 

- други документи, удостоверяващи специфичните изисквания за заемането 

на длъжността. 

Кандидатите военнослужещи представят и:  

а) атестационна оценка; 

б) кадрова справка 
 

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: 
 

Документите за участие в конкурса се представят в едномесечен срок от 

публикуване на обявата на конкурса  на адрес: гр.София, ул.”Дякон Игнатий” №3, 

Министерство на отбраната – приемна, лично от кандидатите или техни 

упълномощени представители. 
 

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявят в 

един централен ежедневник, на интернет страницата на Министерство на 

отбраната - www.mоd.bg  и в приемната на министерството. 
 

Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция 

“Управление на човешките ресурси”. 
 

 
СЪГЛАСУВАНО: 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА                                   МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА 

 

                       АНЮ АНГЕЛОВ                                                          ВЕЖДИ РАШИДОВ 

 

 

http://www.mоd.bg/

