
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

21.06.2010 г.    № ОХ - 379             София 
 

Съдържание: 

 
Обявяване на конкурс за заемане на вакантни 

длъжности за военнослужещи в щабове и органи на 

международни организации 

 

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 вакантни длъжности за 

военнослужещи от въоръжените сили на Република България, 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 30.06.2010 г. кандидатите, които отговарят на посочените 

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

човешките ресурси” на Министерство на отбраната, като в рапорта 

посочват телефони и електронна поща за контакт. 

4. До 02.07.2010 г. командирите (началниците) на военните 

формирования да осигурят подаването по команден ред и получаването 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  06.07.2010 г. Съвместното оперативно командване, щабовете 

на видовете ВС и Щаба по осигуряването и поддръжката, да осигурят 



преминаването по команден ред и на 07.07.2010 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 12.07.2010 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 15.07.2010 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - 

МО да уведоми допуснатите за участие в конкурса кандидати. 

8. На 19.07.2010 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 21.07.2010 г. 

9. До 28.07.2010 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 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). 

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на постоянния 

секретар на отбраната. 

 

 

http://www.mod.bg/


Приложение: Списък на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове 

и органи на международни организации 

. 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

                                     АНЮ АНГЕЛОВ 

 



Приложение 

 

 

СПИСЪК 

НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ  

В ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

ВЪВ ВОЕННИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
I. Офицер в отдел „Ресурсна поддръжка” 
1. Местоположение: Брюксел, Белгия, Военен секретариат на Европейския съюз. 
2. Изисквания за заемане на длъжността: 

2.1. образование и квалификация: 

- бакалавър - придобита във ВВУ; 

- ВА „Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 
2.2. специалност - не се изисква определена 
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. минимален стаж по специалността - 6 години  
2.7. специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно оперативно командване, Щаб на 

отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО;  

- опит в сферата на материално-техническото и транспортното осигуряване; 

- да познава планиращите документи в областта на материално-техническото и 

транспортното осигуряване; 

- 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. Разработва въпросите по материално-техническото и транспортното осигуряване, 

включително аспектите за стратегическото придвижване в плановете за провеждане на 

операции и учения от силите на ЕС. 

3.2. Координира военната транспортна поддръжка при провеждане на операции в 

отговор на природни бедствия. 

3.3. Установява и поддържа контакти с основните доставчици на материално-

техническото и транспортното осигуряване за страните от и извън ЕС. 

3.4.   Поддържа база-данни на доставчиците на материално-техническото и 

транспортното осигуряване за страните от и извън ЕС. 

3.5. Извършва анализ и оценка на материално-техническото и транспортното 

осигуряване на силите на ЕС. 

3.6.  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 страните-членки на Европейския съюз.  

5. Очаквана дата на заемане: 01.09.2010 година. 

 

 

 



В ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
I. Координатор за Работната група на Военния комитет на ЕС по военните 

способности 
1. Местоположение: Брюксел, Белгия, Постоянно представителство на Р България към 

Европейския съюз 
2. Изисквания за заемане на длъжността: 

2.1. образование и квалификация:  

- бакалавър - придобита във ВВУ; 

- ВА „Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 
2.2. специалност - не се изисква определена 
2.3. военно звание - подполковник/капитан II 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: 
- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно оперативно командване, Щаб на 

отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО;  

- познания по международни отношения, международно право, военна стратегия, 

стратегически изследвания и управление на отбранителни ресурси; 

- познания по процесите на изграждане на новата архитектура за европейска и 

глобална сигурност; 

- познания по основните насоки на външната политика на Република България, 

свързани с членството ни в ЕС; 

- познания на националните планиращи документи в областта на отбраната и 

основните насоки на политиката на ЕС и с концептуалните, планиращите и ръководните 

документи на ЕС; 

- 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. Участва в работата на Работната експертна група на Военния комитет на ЕС по 

военните способности. Подпомага участието на военния представител в работата на Военния 

комитет на ЕС съобразно функционалната си експертиза. 

3.2. Представя и защитава националната позиция по обсъжданите в Работната 

експертна група на Военния комитет на ЕС по военните способности. Своевременно 

запознава заместника на военния представител във Военния комитет на ЕС и с развитието на 

дискусиите. Лично участва в заседанията на Военния комитет. Изготвя отчети, справки и 

анализи. 

3.3. Поддържа контакти на работно ниво за координация с дирекциите на МО. 

3.4. Участва в подготвителните заседания на Надзорния съвет на Европейската 

агенция за отбранителни изследвания във формат Национални директори по планиране на 

отбраната. 

3.5. Изпълнява и други задачи по указания на военния представител във Военния 

комитет на ЕС. 

4. Допълнителни условия: 

Владеенето на френски език е предимство. 
5. Очаквана дата на заемане: 01.09.2010 година. 

 

В ЩАБА НА СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ  

ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО 
 

I. Щабен офицер в отдел „Стратегически ефекти” 
1. Местоположение: Монс, Белгия, Щаб на съюзното командване по операциите на 

НАТО, дирекция „Стратегическо планиране” 

2. Номер и наименование на длъжността: OSC PEX 0060 Staff Officer (SEB) 



3. Изисквания за заемане на длъжността: 
3.1. образование и квалификация:  
- бакалавър - придобита във ВВУ; 

- ВА „Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 

3.2. специалност – не се изисква определена 

3.3. военно звание – подполковник/капитан II ранг 

3.4. вид въоръжени сили  - от всички видове 
3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език – 3333, съгласно STANAG 6001 

3.6. минимален стаж по специалността - 6 години  
3.7. специфични изисквания: 

- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно оперативно командване, Щаб на 

отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО;  

- добро познаване на оперативните планиращи документи, щабните процедури и 

доктрината за съвместни операции на НАТО; 

- опит от работа в сферата на информационните операции; 

- способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 

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

4. Основни задължения: 

4.1. Анализира и определя изискванията за стратегически оценки и ефективните 

мерки от гледна точка на информационното осигуряване, които са в приоритетите на 

командната група. 

4.2. Постоянен член на Групата за стратегическо планиране на операциите (SOPG). 

4.3. Определя, формулира и съветва по постигнатите стратегически ефекти, по 

отношение на информационните операции. 

4.4. Подпомага оперативното планиране и изготвянето на заповеди в сферата на 

отговорност. 

4.5. Определя и анализира възможностите за използване на средата за информационни 

операции. 

4.6. Осъществява координация с подчинените командвания по отношение на 

информационните операции. 
5. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на страните-членки на НАТО. 

6. Очаквана дата на заемане: 01.09.2010 година. 

 

 
II. Помощник в конферентния център в щаба на Съюзното командване по 

операциите на НАТО  

 

1. Местоположение:  Монс, Белгия, щаб на Съюзното командване по операциите на 

НАТО;  

2. Номер и наименование на длъжността: OSZ ZPC 0020 Assistant (Conference Services) 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация – средно образование  

3.2. специалност – не се изисква определена  

3.3. военно звание – сержант/старшина (старшина I степен/мичман) 

3.4. вид въоръжени сили - от всички видове 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език – 3322, съгласно STANAG 6001 

3.6. минимален стаж по специалността – 2 години 

3.7. специфични изисквания : 

- опит в работата с мултимедийна апаратура и компютърен софтуер за използването й;   



- познания по работата и обслужването на аудиовизуална апаратура и апаратура за 

симултанен превод; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 

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

4. Основни  задължения :  

4.1. Подчинен е на началника на отдел „Протокол и обслужване на конференции” 

4.2. Отговаря за поддръжката и използването и на разнообразна аудиовизуална 

техника, разположена в конферентните зали 
4.3. Осигурява компетентна поддръжка на аудиовизуалната апаратурата по време на 

конференции, семинари, брифинги и учения, включително при посещения на официални 

делегации 

4.4. Подготвя материали и осигурява пропуски за официални делегации и големи 

групи посетители 

4.5. Изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта 

4.6. Няма подчинени служители или командни функции 

5. Допълнителни условия: 

 Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на НАТО. 

6. Очаквана дата на заемане: 01.09.2010 година. 
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