
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

25.04.2016 г.           № ОХ - 339                 София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на вакантни длъжности в Центъра за изследване, 

изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за 

управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) 

за командироване на цивилни служители от Министерството 

на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра 

на отбраната и Българската армия. 

 

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

Република България и във връзка с чл. 71ч, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и 

усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране 

при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра 

на отбраната и Българската армия (Приложение). 

2. Кандидатите за заемане на длъжностите, следва да отговарят на 

изискванията посочени в Приложението.  

3. До 28.04.2016 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т.2, 

да подадат заявление по команден ред. 

4. До 13.05.2016 г. ръководителите на съответната структура, да осигурят 

преминаването по команден ред и получаването на заявленията на кандидатите, 

независимо от резолюцията върху тях. Заявленията да съдържат: 

- автобиография с настоящ адрес; 

- служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща за контакт; 

- копия от дипломи за завършено образование и сертификати за 

притежавана квалификация и опит; 

- копие на удостоверение за владеене на английски език съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001, валидно съгласно изискванията на раздел 

VII, т. 11, „б” на МЗ № ОХ-219/19.03.2013 г., считано към срока посочен в т. 3 

на настоящата заповед или цивилен еквивалент; 

- кадрова справка; 

- заверено копие от последния формуляр за оценка за изпълнението на 

длъжността. 

5. До 20.05.2016 г. структурата, от която е цивилният служител да 

предоставя в дирекция „Управление на човешките ресурси” – МО заявленията 

на кандидатите, заедно със становището на ръководителя на съответната 

структура.  
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6. До 27.05.2016 г. дирекция „Управление на човешките ресурси“ да 

предостави на началника на отбраната и на постоянния секретар на отбраната, 

кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в Приложението.  

7. До 01.06.2016 г. началникът на отбраната и постоянния секретар на 

отбраната да ми предоставят мотивирано предложение за определяне на 

цивилните служители, които да бъдат командировани на обявените длъжности. 

Към мотивираното предложение да се приложи заявление за заемане на 

длъжността, както и становището на ръководителя на съответната структура, от 

която е цивилния служител  

8. След определянето на цивилните служители за командироване на 

обявените длъжности, директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси” да уведоми кандидатите за резултатите от конкурса чрез 

ръководителите на структури, както и непосредствено по телефон и/или имейл,  

9. Структурата, от която са определените кандидати, да организира 

командироването им, съгласно чл. 71ш от ППЗОВСРБ.  

10. Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи 

министерски заповеди, 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: Списък на вакантни длъжности за командироване на 

цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в Центъра за 

изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за 

управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE). 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

      НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.mod.bg/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СПИСЪК  

на вакантни длъжности за командироване на цивилни служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

Министъра на отбраната и Българската армия в Центъра за изследване, 

изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на 

кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) 

 

А. В отдел „Трансформация“ 

I. Експерт в сектор „Концепции и експериментиране“ 

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

София, отдел „Трансформация“, Център за изследване, изграждане и 

усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране 

при бедствия (CMDR COE). 

2. Наименование на длъжността: Експерт в сектор „Концепции и 

експериментиране“.  

3. Изисквания за заемане на длъжността:  

а) образование, специалност и/или квалификация:  

- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: 

бакалавър; 

- област на висше образование: Сигурност и отбрана – счита се за 

предимство; 

- професионално направление: Национална сигурност - счита се за 

предимство. 

б) длъжността е  за цивилен служител; 

в) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 

6001 или цивилен еквивалент. Ако няма кандидат с изискуемото ниво на владеене, 

се допуска отклонение с не повече от 1 степен на едно от уменията. 

г) минимални години професионален опит за заемане на длъжността: не се 

изисква.  

д) специфични изисквания:  

- предишен опит в международен щаб или щаб на НАТО – счита се за 

предимство; 

- предишен опит в многонационални операции/дейности – счита се за 

предимство; 

- курсове, свързани с управление на кризи и реагиране при бедствия – счита 

се за предимство; 
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- предишен опит в областта на управлението на кризи и реагиране при 

бедствия е предимство – счита се за предимство ; 

- познаване на структурата на НАТО и ЕС в касаещия го обем;  

- способност за обективна оценка на факти и данни;  

- добри организационни и координационни качества, инициативност, 

оперативност, комуникативност, умения за работа самостоятелно и в екип;  

- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни 

програмни продукти; 

- достъп до ниво на национална класифицирана информация „Секретно” и 

ниво на чуждестранна класифицирана информация NATO SECRET. 

е) очаквана дата на заемане на длъжността: след 01 юни 2016 година.  

ж) период на заемане на длъжността: три години, с възможност за удължаване 

с 1 година.  

4. Цел на длъжността: Участие в разработването на концепции и дейности по 

експериментиране, свързани с управлението на кризи и реагиране при бедствия. 

5. Подчиненост: Подчинен на началника на сектор „Концепции и 

експериментиране“ в отдел „Трансформация“.  

6. Основни задължения:  

а) oбработва данните и информацията, свързана с разработването на 

концепции и експериментиране; 

б) анализира политики, концепции и експериментални практики;  

в) подпомага началника на сектор „Концепции и експериментиране“ по 

отношение на дейности, свързани с разработването на концепции и 

експериментиране; 

г) обработва, анализира и споделя информация, добри практики и поуки от 

практиката, свързани с разработването на концепции и експериментиране в 

областта на управлението на кризи и реагиране при бедствия, включително 

операции в отговор на кризи и реагиране при бедствия; 

д) поддържа връзки със съответните структури на НАТО и 

национални/международни академични институции. 

7. Допълнителни задължения:  

а) участва в мобилни групи за обучение; 

б) участва в курсове/семинари/работни срещи; 

в) подпомага процеса на определяне на лектори от Центъра и външни 

организации; 

г) Изпълнява функциите на лице за контакт и координация за различни 

мероприятия; 

д) подпомага дейностите на другите отдели в CMDR COE; 
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е) организира и участва в групи за разбор и анализ на различни видове 

мероприятия; 

ж) изпълнява допълнително поставени задачи от началника на отдела. 

 

II. Експерт в сектор „Доктрини и стандартизация“ 

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

София, отдел „Трансформация“, Център за изследване, изграждане и 

усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране 

при бедствия (CMDR COE). 

2. Наименование на длъжността: Експерт в сектор „Доктрини и 

стандартизация“.  

3. Изисквания за заемане на длъжността:  

а) образование, специалност и/или квалификация:  

- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: 

бакалавър; 

- област на висше образование: Сигурност и отбрана – счита се за 

предимство; 

- професионално направление: Национална сигурност - счита се за 

предимство. 

б) длъжността е  за цивилен служител; 

в) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 

6001 или цивилен еквивалент. Ако няма кандидат с изискуемото ниво на владеене, 

се допуска отклонение с не повече от 1 степен. 

г) минимални години професионален опит за заемане на длъжността: не се 

изисква.  

д) специфични изисквания:  

- предишен опит в международен щаб или щаб на НАТО– счита се за 

предимство ; 

- предишен опит в многонационални операции/дейности– счита се за 

предимство; 

- курсове, свързани с управление на кризи и реагиране при бедствия – счита 

се за предимство; 

- предишен опит в областта на управлението на кризи и реагиране при 

бедствия е предимство; 

- познаване на структурата на НАТО и ЕС в касаещия го обем;  

- способност за обективна оценка на факти и данни;  

- добри организационни и координационни качества, инициативност, 

оперативност, комуникативност, умения за работа самостоятелно и в екип;  
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- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни 

програмни продукти; 

- достъп до ниво на национална класифицирана информация „Секретно” и 

ниво на чуждестранна класифицирана информация NATO SECRET. 

е) очаквана дата на заемане на длъжността: след 01 юни 2016 година.  

ж) период на заемане на длъжността: три години, с възможност за удължаване 

с 1 година.  

4. Цел на длъжността: Подпомага цялостната работа на сектор „Доктрини и 

стандартизация“ чрез анализиране на доктринални и стандартизационни 

документи в сферата на управление на кризи и реагиране при бедствия. 

5. Подчиненост: Подчинен на началника на сектор „Доктрини и 

стандартизация“  в отдел „Трансформация“.  

6. Основни задължения:  

а) oбработва данните и информацията, свързана с разработването на 

концепции и експериментиране; 

б) анализира политики, концепции и експериментални практики;  

в) подпомага началника на сектор „Доктрини и стандартизация“ по 

отношение на дейности, свързани с разработването на концепции и 

експериментиране; 

г) обработва, анализира и споделя информация, добри практики и поуки от 

практиката, свързани с разработването на концепции и експериментиране в 

областта на управлението на кризи и реагиране при бедствия, включително 

операции в отговор на кризи и реагиране при бедствия; 

д) поддържа връзки със съответните структури на НАТО и 

национални/международни академични институции. 

7. Допълнителни задължения:  

а) участва в мобилни групи за обучение; 

б) участва в курсове/семинари/работни срещи; 

в) подпомага процеса на определяне на лектори от Центъра и външни 

организации; 

г) Изпълнява функциите на лице за контакт и координация за различни 

мероприятия; 

д) подпомага дейностите на другите отдели в CMDR COE; 

е) организира и участва в групи за разбор и анализ на различни видове 

мероприятия; 

ж) изпълнява допълнително поставени задачи от началника на отдела. 

 

 



 

 7 

Б. В отдел „Обучение и подготовка“ 

I. Експерт в сектор „Програми и обучаеми“ 

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

София, отдел „Обучение и подготовка“, Център за изследване, изграждане и 

усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране 

при бедствия (CMDR COE). 

2. Наименование на длъжността: Експерт в сектор „Програми и обучаеми“.  

3. Изисквания за заемане на длъжността:  

а) образование, специалност и/или квалификация:  

- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: 

бакалавър; 

- област на висше образование: Сигурност и отбрана - – счита се за 

предимство;  

- професионално направление: Национална сигурност - – счита се за 

предимство.  

б) длъжността е  за цивилен служител; 

в) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 

6001 или цивилен еквивалент. Ако няма кандидат с изискуемото ниво на владеене, 

се допуска отклонение с не повече от 1 степен, на едно от уменията . 

г) минимални години професионален опит за заемане на длъжността: не се 

изисква.  

д) специфични изисквания:  

- предишен опит в международен щаб или щаб на НАТО – счита се за 

предимство; 

- предишен опит в международни организации – счита се за предимство; 

- курсове, свързани с управление на кризи и реагиране при бедствия – счита 

се за предимство; 

- предишен опит в областта на управлението на кризи и реагиране при 

бедствия е предимство; 

- познаване на структурата на НАТО и ЕС в касаещия го обем;  

- способност за обективна оценка на факти и данни;  

- добри организационни и координационни качества, инициативност, 

оперативност, комуникативност, умения за работа самостоятелно и в екип;  

- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни 

програмни продукти; 

 - достъп до ниво на национална класифицирана информация „Секретно” и 

ниво на чуждестранна класифицирана информация NATO SECRET. 

е) очаквана дата на заемане на длъжността: след 01 юни 2016 година.  
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ж) период на заемане на длъжността: три години, с възможност за удължаване 

с 1 година.  

4. Цел на длъжността: Подпомага разработването на  програми, модули и 

курсове за обучение и подготовка в областта на управлението на кризи и 

реагиране при бедствия. Подпомага провеждането на мероприятия в областта на 

обучението и подготовката.  

5. Подчиненост: Подчинен на началника на сектор „Програми и обучаеми“ в 

отдел „Обучение и подготовка“.  

6. Основни задължения:  

а) подпомага началника на сектора при разработването на планове и учебни 

програми модули и курсове; 

б) определя целевите групи, анализира задачите за всяка от тях и 

необходимостта им от подготовка и определя целите за обучение на всяка дейност; 

в) извършва преглед на съдържанието на съществуващите програми с цел 

постигане на определените цели за обучение и предлага при нужда актуализация; 

г) координира дейностите с другите сектори при определянето на 

краткосрочните и дългосрочните изисквания и цели на учебните програми и 

курсове; 

д) координира програмите с експертите и гост-лекторите; 

е) подпомага началника на сектора при поддържането на разработените 

продукти и документация; 

ж) координира със сектор „Курсове“ всички въпроси свързани с програмите и 

обучаемите; 

з) взаимодейства и си сътрудничи с назначените експерти за провеждане на 

различни мероприятия в областта на обучението и подготовката в CMDR COE; 

и) Изпълнява функциите на лице за контакт за конкретно мероприятие; 

й) подпомага началника на сектора при организиране и провеждане на 

курсове, семинари, конференции и др. в областта на управлението на кризи и 

реагиране при бедствия. 

7. Допълнителни задължения:  

а) участва в мобилни групи за обучение; 

б) участва в курсове/семинари/работни срещи; 

в) подпомага процеса на определяне на лектори от Центъра и външни 

организации; 

г) подпомага дейностите на другите отдели в CMDR COE; 

д) организира и участва в групи за разбор и анализ на различни видове 

мероприятия; 

е) изпълнява допълнително поставени задачи от началника на отдела. 
 


