
 
 

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

19. 11. 2010 г.          № ОХ - 731        София 
 

Съдържание: 
 

Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности 
за военнослужещи и цивилни служители в щабове и 
органи на международни организации 

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

Република България, чл. 68, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България и чл.1 от Наредба № Н-
23/12.08.2010 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните 
представителства на Република България, в щабове или органи на 
международни организации и на други международни инициативи (обн. ДВ, бр. 
67 от 27.08.2010 г.), 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 
военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
армия в щабове и органи на международни организации, съгласно 
приложението. 

2. Кандидатите за заемане на длъжностите, включително и за длъжността 
„Военен наблюдател” в мисията на ООН, следва да отговарят на изискванията 
на Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.) и 
изискванията за заемане на длъжностите, съгласно приложението, като за 
длъжността „Военен наблюдател” медицинските свидетелства на кандидатите 
за годност за мисия, следва да бъдат издадени от Военномедицинска академия 

3. До 25.11.2010 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 
служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща за контакт. 

4. До 30.11.2010 г. командирите (началниците) на военните 
формирования да осигурят преминаването по команден ред и получаването в 
Съвместното оперативно командване, щабовете на видовете въоръжени сили и 
щаба по осигуряването и поддръжката само на рапорти, които са 
окомплектовани съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 на Наредба № Н-
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23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), независимо от резолюцията 
върху тях. 

5. До 02.12.2010 г. Съвместното оперативно командване, щабовете на 
видовете въоръжени сили и щаба по осигуряването и поддръжката да осигурят 
преминаването по команден ред и на 06.12.2010 г. да предоставят рапортите на 
кандидатите 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” до 06.12.2010 г. 

6. До 09.12.2010 г. Комисия, съгласно Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. 
ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), назначена с моя заповед № Р-323/17.09.2010 г., да 
разгледа подадените рапорти, да провери приложените към тях документи и да 
ми предостави за утвърждаване протокол за допускане до конкурс на 
кандидатите, отговарящи на условията на т.2 от настоящата заповед. 

7. До 13.12.2010 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” да 
уведоми допуснатите до участие в конкурса кандидати чрез преките им 
командири (началници) или ръководители на структури, както и 
непосредствено по телефон или имейл, посочени в т.3 от настоящата заповед. 

8. На 14.12.2010 г. началникът на Центъра по психично здраве и 
превенция на Военномедицинска академия да организира провеждането на 
оценка на психичните ресурси и психологическия потенциал на допуснатите до 
участие в конкурса кандидати. Резултатите от оценката на кандидатите да се 
представят на Комисията до 16.12.2010 г. 

9. До 20.12.2010 г. Комисията да разгледа на заседание кандидатурите на 
допуснатите кандидати по документи, да проведе събеседване с тях и да ги 
класира в съответствие с чл.11, т.2.2 от Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, 
бр. 67 от 27.08.2010 г.). 

10. До 22.12.2010 г. председателят на Комисията да организира 
изготвянето на протокол с резултатите от конкурса и да ми го представи за 
утвърждаване. 

11. След утвърждаване на протокола, директорът на дирекция 
"Управление на човешките ресурси", да уведоми кандидатите чрез преките им 
командири (началници) или ръководители на структури за резултатите от 
класирането и да организира процедурата за дългосрочно командироване на 
определените кандидати съгласно чл.13 от Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. 
ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.). 

12. Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи 
министерски заповеди, да се публикува във вестник „Българска армия”, в АИС 
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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: Списък на вакантните длъжности за заемане от военнослужещи 
и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в щабове и органи 
на международни организации 
 
 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 
                                     АНЮ АНГЕЛОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mod.bg/
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Приложение 
СПИСЪК 

НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И 
ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, 

СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 
И НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ЩАБОВЕ И ОРГАНИ 

НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

В ДЕЛЕГАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО: 
 

I. Съветник по въпросите на отбраната 
 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Белгия, Брюксел, 

Делегация на Р България към НАТО, Служба по въпросите на отбраната. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: Съветник по въпросите на отбраната 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- бакалавър – ВВУ (за военнослужещите) 
- магистър – сигурност и отбрана (за цивилните служители); 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж (за военнослужещите); 
- стратегически курс или приравнен чуждестранен колеж (за военнослужещите). 
б) военно звание – полковник (капитан I ранг) / цивилен служител  
в) вид въоръжени сили - от всички видове (за военнослужещите) 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит – за цивилните служители - минимум 2 

години на експертна длъжност и 2 години на ръководна длъжност в областта на 
интеграцията и членството в НАТО. 

е) специфични изисквания: 
- познания по международни отношения, международно право, военна стратегия, 

стратегически изследвания и управление на отбранителни ресурси; 
- да познава процесите на изграждане на новата архитектура на НАТО и на глобалната 

сигурност; 
- да владее методите на анализ, оценка и подготовка на решения по проблеми, 

касаещи националната сигурност; 
- комуникативност и умение за работа в екип, оперативност, инициативност, 

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

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 
 

4. Описание на длъжността: Службата по въпросите на отбраната е в състава на 
Делегацията на Р България към НАТО. Служителят подпомага постоянния представител на Р 
България в НАТО по въпросите, свързани с отбраната. Осъществява координация на 
въпросите по отбранителната политика между министерството на отбраната и НАТО, както и 
между Р България и Международния секретариат (IS) и Международния военен секретариат 
(IMS) в сферата на своите отговорности. 

 



 

 5

5. Подчиненост: Подчинен е непосредствено на постоянния представител на Р България 
в НАТО и на министъра на отбраната, а функционално на военния представител във Военния 
комитет на НАТО 

 

6. Основни задължения: 
а) участва в Изпълнителната работна група (EWG) и Комитета за преглед на 

отбраната (DRC) и Групата по способностите на НАТО-ЕС (NATO-EU Capabilities Group); 
б) подпомага участието на постоянния представител в заседанията на Съвета на 

НАТО (NAC), Северо-атлантическия съвет за партньорство (EAPC) и други форуми, по 
въпроси, свързани с отбранителната реформа и военно-политическите аспекти на 
операциите на НАТО ; 

в) подпомага военния представител при организиране на участието на министъра на 
отбраната и неговите заместници в мероприятия на НАТО; 

г) изготвя анализи и становища по въпроси от компетенциите на длъжността му; 
г) участва в разработването на национални позиции; 
е) ръководи координаторите от службата в сферата на функционалните си области и в 

непосредствена координация със заместника на военния представител; 
ж) координира участието и оказва съдействие на експерти от страната за участие в 

мероприятия на НАТО; 
з) изпълнява и други задачи, свързани с отбранителните въпроси, поставяни му от 

постоянния представител в НАТО и военния представител. 
 

7. Допълнителни задължения/условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на НАТО. 
 

 
II. Координатор по разузнаването 

 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Белгия, 

Брюксел, Делегация на Р България към НАТО, Служба по въпросите на отбраната.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по разузнаването 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 

б) военно звание – подполковник (капитан II ранг) 
в) вид въоръжени сили - от всички видове 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит – не са уточнени  
е) специфични изисквания: 
- практически опит в разузнавателната дейност и по въпросите на сътрудничеството в 

НАТО в областта на разузнаването на стратегическо ниво; 
- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, СОК, СВИ, щаб на отбраната, министерство на 

отбраната или щаб на НАТО; 
- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 
- способност за обективна оценка на факти и данни; 
- умения за работа със системата за обмен на разузнавателна информация BISEC; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в 

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

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
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- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Службата по въпросите на отбраната е в състава на 
Делегацията на Р България към НАТО. Служителят отговаря за въпросите, свързани с 
разузнаването. Служи като точка за контакт между СВИ, националните разузнавателни 
служби и разузнавателните структури на НАТО. 

 

5. Подчиненост: Подчинен е на военния представител във Военния комитет на НАТО 
 

6. Основни задължения: 
а) участва в заседанията на работната група по разузнаването (MCWG INT); 
б) координира участието на националните представители и лично участва в 

заседанията на Групата по електронна борба (NEWAC) и консултативния комитет на 
НАТО по електронното разузнаване (NACSI) и Работната група по контрола на 
конвенционалните оръжия (MILCONAC); 

в) анализира и изпраща в страната проекти на документи на НАТО по разузнаването; 
г) координира и изпраща в Международния военен секретариат (IMS) национални 

становища по въпроси на военното разузнаване. 
в) подпомага военния представител за изготвяне на становища по въпросите на 

разузнаването; 
г) изпълнява задачи по въпросите на военното сътрудничество; 
д) изпълнява и други задачи, поставяни му от военния представител. 

 

7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на НАТО. 
 

 
 

В КОРПУСА ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ НА НАТО В ГЪРЦИЯ 
 
I. Началник на отделение по контрол на въздушното пространство 

 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Гърция, Солун, 

Корпус за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC-GR).  
 

2. Номер и наименование на длъжността: GRLOAS 0010 Chief ASM - Началник на 
отделение по контрол на въздушното пространство  

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 
- специалност ПВО. 

б) военно звание – подполковник 
в) вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит – не са уточнени  
е) специфични изисквания: 
- опит от работа в щаб на ВВС и по-старши щаб;  
- практически опит от работа в подразделения на ПВО; 
- познания в областта на управлението на въздушното пространство; 
- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 
- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
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- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 
национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Операции”, сектор „Мениджмънт на 
въздушното пространство”.  

 

5. Подчиненост: Подчинен е на ACOS G3 AIR 
 

6. Основни задължения: 
а) отговаря за контрола на въздушното пространство в корпуса за бързо развръщане 

на НАТО в Гърция (HQ NRDC-GR); 
б) събира, изработва и препраща до висшестоящия щаб заявки за средства за контрол 

на въздушното пространство в Корпуса; 
в) получава и разпределя до подчинените подразделения заповеди за управление на 

въздушното пространство; 
г) отговаря за подготовката и организирането на работата на корпусния елемент за 

контрол на въздушното пространство. 
 

7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на НАТО. 
 

 
II. Началник на отделение „Концепции”  
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Гърция, Солун, 
Корпус за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC-GR).  

 

2. Номер и наименование на длъжността: GRLOPC 0010 Chief Concept - Началник на 
отделение „Концепции”  

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

б) военно звание – подполковник 
в) вид въоръжени сили - от Сухопътните войски 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит – не са уточнени  
е) специфични изисквания: 
- да има опит в планирането на оперативно и тактическо ниво; 
- да има техническо образование и да разбира ефекта на новите технологии върху 
начините на водене на война, тактиките и доктрините;  
- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво COSMIC TOP 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 15 февруари 2011 

година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Операции”, сектор „Концепции и 
операции”.  
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5. Подчиненост: Подчинен е на ACOS G5 
 

6. Основни задължения: 
а) отговорен е за въпросите, свързани с развитие на концепциите; 
б) координира работата на сектора; 
в) подготвя брифинги и коментари за развитието на концепциите на тактическо ниво; 
в) участва в многонационални работни групи на ниво NATO/SHAPE по концептуални 

въпроси; 
г) участва в дейностите по планирането в корпуса. 

 

7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на НАТО. 
 

 
В МИСИЯТА НА ООН ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА В ЛИБЕРИЯ 

 
I. Военен наблюдател  

 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Либерия, Мисия 

на ООН за поддържане на мира. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: Военен наблюдател 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър - придобита във ВВУ; 
б) военно звание – майор (капитан III ранг). 
в) вид въоръжени сили - от всички видове. 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит – не е указан 
е) специфични изисквания: 
- способност за изготвяне на доклади и попълване на документи на английски език; 
- координационни и комуникативни способности; 
- умения за управление на МПС в пресечена местност и в труден терен; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet и с GPS; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: една година 
е) медицинско свидетелство от ЦВЛК за годност за мисия 

 

4. Основни задължения: 
a) патрулиране; 
б) наблюдение и контрол на спазването на мирните споразумения от  страните в 

конфликта; 
в) водене на преговори и посредничество за мирно решаване на спорни въпроси; 
г) изготвяне на доклади за извършена дейност. 

 

5. Допълнителни условия: 
- може да се наложи да живее и работи в условия на опасност за живота. 

 

6. Други, незадължителни условия: 
- завършен курс за военни наблюдатели е предимство. 
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