
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

02.08.2010 г.          № ОХ - 486                    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 11.08.2010 г. кандидатите, които отговарят на посочените 

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

човешките ресурси” на Министерството на отбраната, като в рапорта 

посочват телефони и електронна поща за контакт. 

4. До 13.08.2010 г. командирите (началниците) на военните 

формирования да осигурят преминаването 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 17.08.2010 г. Съвместното оперативно командване, щабовете 

на видовете ВС и Щаба по осигуряването и поддръжката да осигурят 



преминаването по команден ред и на 18.08.2010 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 24.08.2010 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 26.08.2010 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - 

МО да уведоми допуснатите за участие в конкурса кандидати. 

8. На 30.08.2010 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 01.09.2010 г. 

9. До 09.09.2010 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), без разходване на финансови средства. 

 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 
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Приложение 

СПИСЪК 

НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ  

В ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

В ЩАБА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА 

НАТО В ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ (JFC HQ LISBON) 
 

I. Щабен офицер (Координатор за Съвместната логистична 
група за поддръжка) 

 
1. Местоположение: Лисабон, Португалия, Щаб на Съвместното 

командване на силите на НАТО, Дирекция „Ресурси” 
 

2. Номер и наименование на длъжността: Staff Officer (JLSG 

Coordinator) OJW RLO 0040 
 

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 – майор. 

3.4. вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 

съгласно STANAG 6001. 

3.6. специфични изисквания: 

- оперативен опит на ниво щаб на Военновъздушните сили или по-

старши щаб; 

- опит в авиационната логистика и многонационалната логистика; 

- организационни, координационни и комуникационни способности; 

- опит от работа в съвместни или многонационални учения; 

- 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 „В”. 

 

4. Основни задължения: 

4.1. Подчинен е на началника на сектор „Логистични операции и 

планиране”; 



4.2. Координира въпросите, свързани със Съвместната логистична 

група за поддръжка; 

4.3. Участва в процеса на планиране, касаещ логистичната част; 

4.4. Координира развиването на оперативния план на Съвместната 

логистична група за поддръжка; 

4.5. Подпомага за насоките за установяване на логистичната 

политика и оперативни процедури. 

 

5. Допълнителни условия: 

- може да се наложи командироване в други щабове на НАТО; 

- може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в 

и извън границите на НАТО. 

 

6. Очаквана дата на заемане: Не по-рано от 20.09.2010 година. 

 
 

В ЩАБА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИЯ КОМАНДЕН КОМПОНЕНТ 

(ЮГ) НА НАТО В ИЗМИР, ТУРЦИЯ (CC-AIR HQ IZMIR) 
 
I. Заместник началник на отдел „Тактически оценки” 
 

1. Местоположение: Измир, Турция, Щаб на военновъздушния 

команден компонент (Юг) на НАТО (CC-Air HQ Izmir), Отдел „Тактически 

оценки” (TACEVAL) 
 

2. Номер и наименование на длъжността: Deputy Division Head - OAS 

VXX 0020 

 
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. 
3.4. вид въоръжени сили  - от Военновъздушните сили. 
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 Военновъздушните сили, Съвместно 

оперативно командване, Щаб на отбраната, Министерство на отбраната 

или щаб на НАТО; 

- опит от участие във военновъздушни щабни учения/операции; 



- добри организационни, координационни и комуникационни 

способности; 

- 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 „В”. 
 
4. Основни задължения: 

4.1. Пряко подчинен е на началника на отдел „Тактически оценки” 

(TACEVAL). 

4.2. Планира и организира административните дейности на отдела. 

4.3. Подготвя план на годишния бюджет на отдела за командировки, 

свързани с оценка по TACEVAL. 

4.4. В координация с началниците на отдели организира участието на 

личен състав от отдела за оценка по TACEVAL. 

4.5. Следи потока и коректността на кореспонденцията за и от отдела 

и движението на класифицираните документи. 

4.6. Оценя приоритетите на задачите, поставени на отдела и 

организира по приоритети изпълнението им. 

4.7. Преглежда окончателните доклади и ги допълва при 

необходимост. Организира изготвянето на допълнителни доклади, при 

необходимост. 

4.8. Координира дейностите на отдела с други отдели от 

командването. 

4.9. При кризи: участва в тима за оперативно въздушно разузнаване 

или в предния военновъздушен компонент. 

 
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: Не по-рано от 20.09.2010 година. 

 
 

II. Щабен офицер (Разузнаване)  
 

1. Местоположение: Измир, Турция, Щаб на военновъздушния 

команден компонент (Юг) на НАТО (CC-Air HQ Izmir) 

 

2. Номер и наименование на длъжността: Staff Officer (Current 

Inteligence) OAS IAX 0020 



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 – майор. 
3.4. вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 
3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 

съгласно STANAG 6001. 
3.6. минимален стаж по специалността - 5 години. 
3.7. специфични изисквания: 
- опит от работа във въздушното разузнаване на ниво щаб на 

Военновъздушните сили или по-старши щаб; 

- опит от участие във военновъздушни щабни учения/операции; 

- опит от работа в съвместни или многонационални учения; 

- 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 „В”. 
 
4. Основни задължения: 

4.1. Пряко подчинен е на началника на отдел „Разузнавателни 

оценки”. 

4.2. Като старши анализатор отговаря за планирането и работата на 

разузнавателния модул. 

4.3. Наблюдава и оценя всички възможни източници на информация. 

4.4. Обработва текущата разузнавателна продукция. 

4.5. При кризи: участва в оперативната група на щаба с експертиза 

по отношение на въздушното разузнаване. 
 

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: Не по-рано от 20.09.2010 година. 

 

 
III. Специалист по симулациите 

 

1. Местоположение: Измир, Турция, Щаб на военновъздушния 

команден компонент (Юг) на НАТО (CC-Air HQ Izmir) 

 



2. Номер и наименование на длъжността: SIM Specialist OAS VAX 

0050 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация - средно специално образование; 

3.2. специалност – не се изисква определена. 

3.3. военно звание – офицерски кандидат. 

3.4. вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 

съгласно STANAG 6001. 

3.6. специфични изисквания: 

- организационни, координационни и комуникационни способности; 

- умения за работа с апаратура за командване, комуникации и 

контрол; 

- добри 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”. 

 

4. Основни задължения: 

4.1. Подчинен на началника на отдел „Въздушно разузнаване и 

системи за контрол”; 

4.2. Участва в разработването на планирането и оценката на 

различните сценарии за учения; 

4.3. Отговаря за подготовката на магнитните носители за симулации 

на учения; 

4.4. Подпомага офицерите от TACEVAL в подготовката и 

изпълнението; 

4.5. Организира доставянето на необходимите помощни материали и 

апаратура; 

4.6. Участва в изготвянето на оценъчните пакети за ученията; 

4.7. В зависимост от задачите е възможно да ръководи постоянни 

или временни работни групи. 

 

5. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и 

извън границите на НАТО. 

 
6. Очаквана дата на заемане: Не по-рано от 20.09.2010 година. 

 

 
IV. Щабен асистент (административно осигуряване) 



1. Местоположение: Измир, Турция, Щаб на военновъздушния 

команден компонент (Юг) на НАТО (CC-Air HQ Izmir) 

 

2. Номер и наименование на длъжността: Staff Assistant 

(Administrative Services) OAS HSX 0020 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация - средно образование; 

3.2. специалност – не се изисква определена. 

3.3. военно звание – офицерски кандидат. 

3.4. вид въоръжени сили - от всички видове. 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 

съгласно STANAG 6001. 

3.6. специфични изисквания: 

- опит на ниво щаб на вид въоръжени сили, Съвместно оперативно 

командване, Щаб на отбраната или щаб на НАТО; 

- добри организационни, координационни и комуникационни 

способности; 

- умения за работа с апаратура за командване, комуникации и 

контрол; 

- добри 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”. 

 

4. Основни задължения: 

4.1. Подчинен на началника на отдел „Административно 

осигуряване”; 

4.2. Планира дейностите, координира и контролира личния състав на 

отделението; 

4.3. Следи потока на кореспонденцията за и от отдела и движението 

на класифицираните документи; 

4.4. Участва в подготовката на насоки, директиви и политики; 

4.5. Отговаря за отчета на класифицираните материали в щаба с гриф 

COSMIC ATOMAL; 

4.6. Участва във вътрешни и външни проверки като член на различни 

комитети на щаба; 

 

5. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и 

извън границите на НАТО. 

 



6. Очаквана дата на заемане: Не по-рано от 20.09.2010 година. 
 
 
V. Щабен асистент (информационен мениджмънт) 

 

1. Местоположение: Измир, Турция, Щаб на военновъздушния 

команден компонент (Юг) на НАТО (CC-Air HQ Izmir)  

 

2. Номер и наименование на длъжността: Staff Assistant 

(Information Management) OAS OCR 0140 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация – средно образование. 

3.2. специалност – не се изисква определена. 

3.3. военно звание – младши сержант/сержант. 

3.4. вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 

съгласно STANAG 6001. 

3.6. минимален стаж в областта – 3 години. 

3.7. специфични изисквания: 

- опит в обработката и управлението на информация; 

- добри координационни и комуникационни способности; 

- умения за работа с апаратура за командване, комуникации и 

контрол; 

- компютърна грамотност – работа в Windows среда и приложенията 

на Microsoft office; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво 

NATO COSMIC TOP SECRET или национално на ниво не по-ниско от 

„Секретно”; 

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

 

4. Основни задължения: 

4.1. Подчинен е на началника на секция „Air Policing”; 

4.2. Получава и предава входящите съобщения; 

4.3. Води дневник за въздушните инциденти и за инциденти по 

сигурността и при наличието на такива незабавно уведомява прекия си 

началник;  

4.4. Следи за изправността на комуникационната и специална 

апаратура и при повреди докладва и организира отстраняването им. 

 

5. Допълнителни условия: 

- очаква се да изпълнява служебни командировки минимум 40 дни в 

годината; 



- може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в 

и извън границите на НАТО. 

 
6. Очаквана дата на заемане: Не по-рано от 20.09.2010 година. 

 

 

В АГЕНЦИЯТА НА НАТО ПО КОМУНИКАЦИОННИ И 

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (NCSA) 
 

I. Офицер в отдел „Операции по КИС”  
 

1. Местоположение: Монс, Белгия, Агенция на НАТО по 

комуникационни и информационни системи (NCSA) 

 

2. Номер и наименование на длъжността: Action Officer CCC OPX 

0060 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация - бакалавър - придобита във 

ВВУ; 

3.2. специалност – комуникационни и информационни системи. 

3.3. военно звание – капитан/капитан-лейтенант. 

3.4. вид въоръжени сили - не се изисква определен. 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език – 3333 

съгласно STANAG 6001. 

3.6. минимален стаж в областта - 4 години. 

3.7. специфични изисквания: 

- да познава основните планиращи документи на НАТО; 

- опит в оперативното планиране, касаещо КИС; 

- организационни, координационни и комуникационни способности 

и опит от 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”; 

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

 

4. Основни задължения: 

4.1. Участва в осигуряването с КИС на операции; 

4.2. Приоритетно осигурява ресурсите по КИС за решаване на 

поставените задачи; 

4.3. Изготвя брифинги и ежедневни сведения в сферата на 

отговорности; 



4.4. При необходимост, съвместно с други офицери, ръководи 

оперативния екип; 

4.5. Подсигурява функционалните връзки и подходи по отношение 

на оперативните или ръководни функции в щаба на командването. 

 

5. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и 

извън границите на НАТО. 

 
6. Очаквана дата на заемане: Не по-рано от 20.09.2010 година. 
 
 

II. Техник (Поддръжка на потребителите)  
 

1. Местоположение: Мадрид, Испания, Агенция на НАТО по 

комуникационни и информационни системи – NCSA (сектор Лисабон) 

 

2. Номер и наименование на длъжността: Technician (User Support) 

CSE DDS 0050 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация – средно образование; 

3.2. специалност – комуникационни и информационни системи. 

3.3. военно звание – сержант/старшина I степен. 

3.4. вид въоръжени сили - не се изисква определен. 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език – 2222 

съгласно STANAG 6001. 

3.6. минимален стаж в областта - 5 години. 

3.7. специфични изисквания: 

- да познава структурата и да умее да управлява компютърни мрежи; 

- умения за конфигуриране на хардуер и познания по софтуерните 

продукти; 

- добри комуникативни способности 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”; 

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

 

4. Основни задължения: 

4.1. Подчинен е на началника на сектор „Поддръжка на 

потребителите”; 



4.2. Допринася за решаването на възникнали проблеми с IT 

инфраструктурата и софтуера; 

4.3. Осигурява техническа поддръжка на потребителите, 

включително хардуерна поддръжка; 

4.4. В случай, че повредата е извън сферата на отговорности 

осъществява координация със съответните специалисти; 

4.5. Участва в поддръжката на софтуера на персоналните компютри 

и в обновяването му. 

 

5. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и 

извън границите на НАТО. 

 
6. Очаквана дата на заемане: Не по-рано от 20.09.2010 година. 

 
 
III. Техник  
 

1. Местоположение: Нисида, Неапол, Италия, Агенция на НАТО по 

комуникационни и информационни системи – NCSA (сектор Неапол) 

 

2. Номер и наименование на длъжността: Technician  (Service Desk) 

CRM DDS 0050 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация - средно образование; 

3.2. специалност – комуникационни и информационни системи. 

3.3. военно звание – сержант/старшина I степен. 

3.4. вид въоръжени сили - не се изисква определен. 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език – 2222 

съгласно STANAG 6001. 

3.6. минимален стаж в областта - 4 години. 

3.7. специфични изисквания: 

- да познава структурата и да умее да поддържа телефонни мрежи; 

- добри комуникативни способности 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”; 

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

 

4. Основни задължения: 



4.1. Подчинен е на началника на сектор „Поддръжка на 

потребителите”; 

4.2. Допринася за решаването на възникнали проблеми с 

телефонните мрежи; 

4.3. Осигурява техническа поддръжка на потребителите; 

4.4. Отговаря за осигуряването на необходимия софтуер и 

обновяването му. 

 

5. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и 

извън границите на НАТО. 

 
6. Очаквана дата на заемане: Не по-рано от 20.09.2010 година. 

 
 
IV. Техник (Администриране на информационни системи) 
 

1. Местоположение: Измир, Турция, Агенция на НАТО по 

комуникационни и информационни системи – NCSA (сектор Неапол) 

 

2. Номер и наименование на длъжността: Technician (Info Systems 

Administration) CST DDC 0050 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация - средно образование; 

3.2. специалност – комуникационни и информационни системи. 

3.3. военно звание – сержант/старшина I степен. 

3.4. вид въоръжени сили - не се изисква определен. 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език – 2222 

съгласно STANAG 6001. 

3.6. минимален стаж в областта - 4 години. 

3.7. специфични изисквания: 

- да познава структурата и да умее да управлява компютърни мрежи; 

- умения за конфигуриране на хардуер и познания по софтуерните 

продукти; 

- добри комуникативни способности 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 COSMIC TOP SECRET или национално на ниво не по-ниско от 

„Секретно”; 

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

 



4. Основни задължения: 

4.1. Подчинен е на началника на сектор „Автоматизирани 

информационни системи”; 

4.2. Допринася за решаването на възникнали проблеми с IT 

инфраструктурата; 

4.3. Осигурява техническа поддръжка на потребителите, 

включително хардуерна и софтуерна поддръжка; 

4.4. Осигурява системна администрация; 

4.5. Участва в поддръжката и обновяването на хардуера и софтуера 

на персоналните компютри. 

4.6. Разпространява потребителските имена и паролите на 

служителите. 

 

5. Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и 

извън границите на НАТО. 

 
6. Очаквана дата на заемане: Не по-рано от 20.09.2010 година. 

 

 


