
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  

 
 

08.01.2014 г.            № ОХ - 12                 София 
 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности 

за военнослужещи и цивилни служители в задграничните 

представителства на Р България, в щабове и органи на 

международни организации и на други международни 

инициативи 

 

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

Република България, чл. 68, ал. 3, чл. 70, 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 и 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 задграничните представителства на Република България, в щабове и 

органи на международни организации и на други международни инициативи, 

съгласно приложението. 

2. Кандидатите за заемане на длъжностите, 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.  

3. До 10.02.2014 г. кандидатите, които отговарят на посочените 

изисквания, да подадат рапорт по команден ред, като в рапорта посочват 

служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща за контакт. 

4. До 12.02.2014 г. командирите (началниците) на военните 

формирования да осигурят преминаването по команден ред и получаването в 

Съвместното командване на силите и в щабовете на видовете въоръжени сили 

само на рапорти, които са окомплектовани съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 

на Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), независимо 

от резолюцията върху тях. 



 

 

5. До 14.02.2014 г. Съвместното командване на силите и щабовете на 

видовете въоръжени сили да предоставят рапортите на кандидатите за участие в 

конкурса в 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 Р България, след преминаване по команден ред, се 

изпращат в дирекция „Управление на човешките ресурси” до 

14.02.2014 година. 

6. До 28.02.2014 г. Комисия, съгласно Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. 

ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), назначена с МЗ № Р-59/21.02.2013г., 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 06.03.2014 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, съгласно т. 3 от настоящата заповед. 

8. На 10.03.2014 г. началникът на Центъра по психично здраве и 

превенция на Военномедицинска академия да организира провеждането на 

оценка на психичните ресурси и психологичния потенциал на допуснатите до 

участие в конкурса кандидати. Резултатите от оценката на кандидатите да се 

представят на Комисията до 13.03.2014 година. 

9. До 28.03.2014 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 04.04.2014 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 

на ръководния състав на Българската армия и в Интернет страницата на 

Министерството на отбраната (www.mod.bg). Заповедта може да се обжалва в 

четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред Върховния 

административен съд по реда на АПК. 

http://www.mod.bg/


 

 

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

Приложение 1: Списък на вакантни длъжности за заемане от военнослужещи и 

цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задграничните 

представителства на Р България, в щабове и органи на международни 

организации и на други международни инициативи. 
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Приложение 1 

С П И С Ъ К 
 

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 ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА,  

ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 
 
 
А. В ДЕЛЕГАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ: 

 

I. 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; 

- 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, СКС, 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; 

- международен опит от участие в дейността на работни групи и комитети по линия на 

военното разузнаване е предимство. 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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: 20 юли 2014 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.  
 

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; 
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г) координира и изпраща в Международния военен секретариат (IMS) национални 

становища по въпроси на военното разузнаване. 

д) изучава политиката и архитектурата на разузнаването в НАТО, документите от 

съгласуваната разузнавателна продукция, стратегическите разузнавателни изисквания и 

разузнавателни аспекти на документите на Алианса и изготвя становища по тях; 

е) подпомага военния представител за изготвяне на становища по въпросите на 

разузнаването; 

ж) служи като основно лице за контакт между служба „Военна информация“, националните 

разузнавателни служби и разузнавателните структури на НАТО. 

з) 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. 
 

II. Координатор по командване, управление и комуникации  
 

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 командване, управление и 

комуникации. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър  (за военнослужещите); 

- магистър – КИС (за цивилните служители); 

- магистър по военно дело – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен чуждестранен колеж (за 

военнослужещите); 

- специалност – Комуникационни и информационни системи; 

б) военно звание – подполковник (капитан II 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 – минимум 5 години в областта на 

комуникационните и информационни системи (за цивилните служители); 

е) специфични изисквания: 

- да заема или да е заемал длъжност на ниво щаб на вид ВС; 

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

Министерство на отбраната или щаб на НАТО (за военнослужещите); 

- да познава организационната структура на НАТО, документите, регламентиращи 

дейността на Делегацията и основните международноправни актове; 

- познаване на оперативните и планиращи документи на НАТО; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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: 1 септември 2014 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 командване, управление 

и комуникации. 
 

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

а) подпомага и активно допринася за работата на Службата по въпросите на отбраната в 

провеждане на политиката в областта на планиране, развитие и експлоатация на комуникационни 

и информационни системи и системи за навигация; 

б) следи дейността и участва в работата на Борда на НАТО по консултациите, командването 

и управлението (NC3B), като представлява старшия национален представител; 

в) координира дейността по участието на националните представители в подкомитетите и 

работните групи към Борда на НАТО по консултациите, командването и управлението (NC3B), а 

при невъзможност за тяхно участие участва в заседанията; 

г) координира участието от столицата и при необходимост участва в работата на органите 

на НАТО по информационен мениджмънт (NIMA), инфраструктура за работа с публични 

ключове (NPKI) и кибернетична защита (CDMA). 

д) изготвя информационни и аналитични материали за резултатите от заседанията на 

комитети и други органи на НАТО, както и становища и предложения за разработване на 

национални позиции в областите на консултациите, командването и управлението, в това число, 

подготовката и представянето на националните документи, необходими за реализирането на 

проекти, свързани с КИС; 

е) координира дейността по проектиране и усъвършенстване на КИС с представители на 

агенциите на НАТО, имащи отношение към разработката и експлоатацията на системи за 

командване, управление, комуникации, навигация, добиване и обработка на информация и 

средства за защита на информацията; 

ж) изпълнява и други задачи, поставяни му от военния представител, неговия заместник и 

съветника по въпросите на отбраната. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

Б. В ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС В БРЮКСЕЛ, 
БЕЛГИЯ 
 

I. Координатор за Работната група на Военния комитет на ЕС 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Белгия, Брюксел, 

Постоянното представителство на Р България към Европейския съюз.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор за Работната група на Военния 
комитет на ЕС. 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- магистър по военно дело – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

- специалност – не се изисква определена. 

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 определени. 

е) специфични изисквания: 

- да заема или заемал длъжност на стратегическо ниво; 

- да познава процесите на изграждане на архитектурата на НАТО и на европейска и 

глобална сигурност; 

- да познава документите, свързани с партньорството и управлението на ресурсите в ЕС; 

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

националната сигурност; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
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- умения за работа с компютър в мрежова среда в корпоративна организация, Windows, MS 

Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво EU SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 1 август 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Постоянното представителство на                       

Р България към ЕС. Служителят участва в работата на ВК на ЕС. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на заместника на военния представител във ВК на ЕС. 
 

6. Основни задължения: 

а) участва в работата на Работната група на Военния комитет на ЕС; 

б) подпомага участието на военния представител в работата на Военния комитет на ЕС 

съобразно функционалната си експертиза; 

в) представя и защитава националната позиция по обсъжданите въпроси в Работната група 

на Военния комитет на ЕС; 

д) своевременно запознава заместника на военния представител във Военния комитет на ЕС 

и с развитието на дискусиите. Лично участва в заседанията на Военния комитет;  

е) изготвя отчети, справки, анализи и становища в сферата на своите отговорности; 

ж) участва в заседания на Комитета на страните, предоставящи сили за операции на ЕС 

(Committee of Contributors); 

з) изпълнява задълженията на заместника на военния представител във военния комитет на 

ЕС в негово отсъствие; 

и) изпълнява и други задачи, поставяни му от постоянния представител в ЕС, военния 

представител и неговия заместник. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

ЕС. 
 

II. Представител на МО по политико-военните въпроси на общата политика за                           
сигурност и отбрана 
 

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

Постоянното представителство на Р България към Европейския съюз.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Представител на МО по политико-военните 
въпроси на общата политика за сигурност и отбрана. 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър  (за военнослужещите); 

- магистър – (за цивилните служители); 

- магистър по военно дело – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен чуждестранен колеж (за 

военнослужещите); 

- специалност – не се изисква определена; 

б) военно звание – подполковник (капитан II 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 – минимум 5 години в областта на в областта 

на политиката за сигурност и отбрана (за цивилните служители); 

е) специфични изисквания: 

- да заема или да е заемал длъжност на стратегическо ниво; 

- да познава процесите на изграждане на архитектурата на НАТО и на европейска и 

глобална сигурност; 
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- да познава процесите на отбранително и оперативно планиране в НАТО и ЕС; 

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

националната сигурност; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

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

Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво EU SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 1 август 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Постоянното представителство на                       

Р България към ЕС. Служителят участва в работата на ВК на ЕС. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на представителя на МО по отбранителни аспекти на общата 

политика за сигурност и отбрана със звание „полковник/цивилен служител“. 
 

6. Основни задължения: 

а) подпомага пряко постоянния представител на Р България в ЕС (КОРЕПЕР-ІІ), 

представителя на в Комитета по политика и сигурност, като в етапа на подготовката за 

заседанията и по време на самите заседания предоставя експертна поддръжка (при необходимост 

съгласувана с МО) по следните  политико-военни аспекти на общата политика за сигурност и 

отбрана  (ОПСО): 

- операции на ЕС – в етапа на вземане на политическо решение за стартирането им, като 

следи развитието на операциите в следващите етапи; 

- отбранителни способности на ЕС–на политическо ниво, както и в рамките на 

Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана (ЕАО) в съответните формати; 

- образование и обучение–на политическо ниво и чрез подпомагане на Националния 

представител в Направляващия комитет на Европейския колеж за сигурност и отбрана. 

б) в компетенциите на МО: партньорства на ЕС, учения по управление на кризи, реформа на 

сектора за сигурност, хоризонтални въпроси и други теми от дневния ред на Политико-военната 

група; 

в) чрез подготовка на справки, информации, анализи, елементи за позиции и предоставяне 

на експертиза в горепосочените области, подпомага участието на министъра на отбраната, 

неговите заместници, постоянния секретар на МО и директорите на дирекции във форуми на ЕС 

в Брюксел, свързани с ОПСО; 

д) участва по компетентност в процеса на изготвяне на проектите за Заключения на Съвета 

по ОПСО;  

е) участва по компетентност във форматите на работните органи, форумите и проявите 

свързани с политико-военните аспекти на управлението на кризи и с гражданско-военното 

сътрудничество, включително взаимодействие с Комитета по гражданските аспекти на 

управлението на кризи; 

ж) участва в развитието на отношенията на ЕС с НАТО по линия на Групата по 

способностите ЕС-НАТО; 

з) изпълнява и други задачи, свързани с политико-военната и отбранителна област, 

поставени му от ръководителя на Постоянното представителство и/или представителя в Комитета 

по политика и сигурност. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

ЕС. 
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В. В МЕЖДУНАРОДНИЯ ВОЕНЕН СЕКРЕТАРИАТ НА НАТО В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ 
 

I. Щабен офицер по въпросите на оръжията за масово поразяване в отдел “Разузнаване”  

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 
Международен военен секретариат на НАТО.  

 

2. Номер и наименование на длъжността: IАT 0050 Staff Officer WMD. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- 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: 

- опит  в разузнаването на стратегическо ниво; 

- опит по изготвяне на информационни и аналитични материали по въпросите на оръжията 

за масово поразяване - с акцент в  средствата за пренасянето им; 

- да е запознат с основните насоки на политиката на НАТО и с концептуалните, 

планиращите и ръководните документи на НАТО; 

- познаване на организацията и функционирането на НАТО; 

- организационни, координационни и комуникационни способности; 

- 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 COSMIC TOP 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Строго секретно”. 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 20 юли 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в звено “Анализи и оценки”.  

5. Подчиненост: На началника на звено “Анализи и оценки”. 

6. Основни задължения: 

а) проучва развитието на производството и разпространението на оръжия за масово 

поразяване и средства за тяхното пренасяне; 

б) изготвя информационни и аналитични материали, касаещи военните, техническите, 

политическите, икономическите и международните направления в разпространението на оръжия 

за масово поразяване; 

в) представлява центъра “Оръжия за масово поразяване” в работата на комитети, групи и 

агенции на Алианса; 

г) дава експертни оценки на служители на Международния военен секретариат по въпроси, 

свързани с функционалните му задължения; 

д) осъществява взаимодействие с други отдели на Международния военен секретариат в 

сферата на своите отговорности. 
 

7. Допълнителни условия: 

- може да се наложи да участва в различни организационни елементи и групи от състава на 

Международния военен секретариат; 

- по време на учения и в обстановка на криза работи в секция “Управление на кризи” в 

Главната квартира на НАТО. 
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II. Щабен офицер за анализ и поддръжка на Годишния план за разместване на личния 
състав на НАТО 

 

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

Международен военен секретариат на НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: LEM 0050 Staff Officer, Analysis and NAMP. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- 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: 

- опит и познания по планиране и управление на човешките ресурси;  

- умения и опит от работа с бази данни за управление на човешките ресурси; 

- познаване на организацията и функционирането на НАТО; 

- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 

- организационни, координационни и комуникационни способности; 

- 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 COSMIC TOP 

SECRET/ATOMAL или национално на ниво не по-ниско от „Строго секретно”. 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 20 юли 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Подготвя годишния план за човешките ресурси на НАТО и 

доклада за попълване на квотните длъжности. Анализира данни, касаещи човешките ресурси и 

поддържа базата данни за мирновременната командна структура на НАТО. Осигурява 

Международния военен секретариат (IMS) и Международния секретариат (IS) със статистика и 

анализи. 
 

5. Подчиненост: На началника на сектор „Развитие на мирновременната командна 

структура”. 

6. Основни задължения: 

а) участва в разработването, управлението и поддържането на Годишния план за 

разместване на личния състав на НАТО; 

б) приема, анализира и оценява всички предложения за промяна в Годишния план за 

разместване на личния състав на НАТО; 

в) преглежда, обработва, анализира и представя данни по управлението на човешките 

ресурси на Международния военен секретариат, Международния секретариат и страните-членки 

на НАТО; 

г) управлява база-данни относно човешките ресурси в мирновременната командна 

структура на Алианса; 

д) координира със страните-членки точността на данните за плана и го хармонизира. 
 

7. Допълнителни условия: 

- може да се наложи да участва в различни организационни елементи и групи от състава 

на Международния военен секретариат; 

- изпълнява задълженията на щабен офицер/дежурен офицер по време на криза или 

конфликт. 
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Г. В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА НАТО В НОРФОЛК, 
САЩ: 
 

I.  Щабен офицер (Иновативна съгласуваност)  
 

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

щаб на Съюзното командване по трансформацията на НАТО. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: YSC FET 0310 Staff Officer (Innovation 

Coherence). 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- 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: 

- щабен опит в съвместен щаб, щаб на НАТО или министерство на отбраната; 

- опит в планирането на съвместни национални и многонационални операции; 

- добро познаване на настоящите трансформационни тенденции и усилия в НАТО; 

- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 

- 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”; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 20 юли 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: В дирекция „Развитие на способностите”, отдел „Изграждане 

на способности и иновации”, сектор „Иновации, доктрини и поуки от практиката“.  
 

5. Подчиненост: На началника на сектор „Иновации, доктрини и поуки от практиката“. 
 

6. Основни задължения: 

а) отговаря за разработване на принципите и процедурите за координиране на проектите и 

действията в дирекцията за осигуряване иновативна съгласуваност при развитие на 

способностите; 

б) изготвя работния план за развитие на способностите, като координира разработката му с 

останалите отдели и дирекции в щаба на СКТ; 

в) дава експертни оценки и участва в конференции и работни групи по въпроси на 

осигуряването на иновативна съгласуваност при развитие на способностите; 

г) участва в провеждането на консултации  и изработването на програми по въпросите на 

развитие на способностите с други щабове на НАТО; 

д) разработва и координира всички доклади и предложения на дирекцията за годишния 

доклад на щаба на СКТ; 

е) изпълнява задълженията като “funds manager” в дирекцията. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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II. Щабен офицер (Командни съоръжения и средства за наблюдение) в Европейската част 
на щаба на Съюзното командване по трансформацията на НАТО 

 

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

Европейска част на щаба на Съюзното командване по операциите на НАТО. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: YSC FCD 0150, Staff Officer (Sensors 

Capabilities Development). 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- 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: 

- опит в разузнаване и/или радиоелектронна борба на тактическо и оперативно ниво; 

- опит от работа в съвместен или многонационален щаб; 

- опит от участие в национални и международни учения с използване на командни 

съоръжения и средства за наблюдение; 

- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 

- 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 COSMIC TOP 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Строго секретно”. 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 20 юни 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: В дирекция „Развитие на способностите”, отдел „Command 

& Control, Deployability & Sustainability”, сектор „Командване, контрол, развръщане и 

устойчивост”. Секторът е отговорен за С4, разузнаване, наблюдение и рекогносцировка със 

специфична насоченост към сензорите. 
 

5. Подчиненост: На началника на сектор „Командване, контрол, развръщане и 

устойчивост”. 
 

6. Основни задължения: 

а) отговаря за ежедневните връзки между Съюзното командване по операциите и Съюзното 

командване по трансформацията по отношение на всички проекти, програми и дейности свързани 

с командните съоръжения и средствата за наблюдение; 

б) изготвя концепции и препоръки за развитие на командните съоръжения и средствата за 

наблюдение; 

в) дава експертни оценки и участва в конференции и работни групи по въпроси на 

развитието на командните съоръжения и средства за наблюдение; 

г) участва в провеждането на консултации по въпросите на командните съоръжения с други 

щабове на НАТО; 

д) отговаря за развитието на всички командване, контрол, развръщане и устойчивост 

системи и координацията с представители от други структури и агенции свързани с тях; 

е) подпомага развитието на командните съоръжения и средствата за наблюдение, свързани с 

целите на силите и предложенията за целите на силите. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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Д. В КОРПУСА ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ НА НАТО В СОЛУН, 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 (NRDC-GR).  
 

2. Номер и наименование на длъжността: GRLOAS 0010 Chief ASM. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- 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 в 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: 20 ноември 2014 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 началника на сектор „Мениджмънт на въздушното 

пространство“. 
 

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. 

д) изпълнява и други задачи, поставяни му от началника на сектор „Мениджмънт на 

въздушното пространство”.  
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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II. Началник на отделение „Концепции”  
 

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

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

2. Номер и наименование на длъжността: GRLOPC 0010 Chief Concept. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- 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 оперативното планиране; 

- 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; 

- заемана длъжност в щаб на НАТО е предимство; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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 „Строго секретно”; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 20 юли 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Планиране”, сектор „Концепции и 

операции”.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Планиране”. 
 

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; 

г) участва в многонационални работни групи на ниво NATO/SHAPE по концептуални 

въпроси; 

д) участва в дейностите по оперативното планиране в корпуса; 

е) изпълнява и други задачи, поставяни му от началника на отдел „Планиране”.   
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

III. Началник на отделение „Операции в дълбочина”  
 

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

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

2. Номер и наименование на длъжността: GRLOOD 0310 Chief Deep Ops. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

б) военно звание – подполковник. 

в) вид въоръжени сили - от Сухопътните войски. 
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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 оперативното планиране; 

- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 

- завършен общовойскови команден профил е предимство ;  

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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: 01 юли 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел G3 “Oперации”, сектор „Операции в 

дълбочина”.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Oперации”. 
 

6. Основни задължения: 

а) отговорен е за дейностите, свързани с операциите в дълбочина; 

б) координира всички въпроси, касаещи операциите в дълбочина с отделите и отделенията в 

корпуса; 

в) участва в работните групи по операции в дълбочина, по информационни операции, по 

разпределение на целите, в групата по планиране на операциите (G5) и в оперативния център 

(G3); 

г) одобрява анексите в оперативния план на корпуса, касаещи операциите в дълбочина; 

д) участва в дейностите по оперативното планиране в корпуса; 

е) изпълнява и други задачи, поставяни му от началника на отдел „Oперации”.   
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

Е. ВЪВ ВОЕННИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ЕС В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ: 
 

I. Офицер в отдел “Политика и изисквания” 
 

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

Военен секретариат на Европейския съюз. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: CIB-10, Action Officer.  

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- магистър по военно дело – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

-  специалност – комуникационни и информационни системи; 

б) военно звание – подполковник/майор (капитан II ранг/капитан III ранг); 

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001; 

         - Владеенето на френски език е предимство; 

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- опит на ниво министерство, национален или международен оперативен щаб; 

- опит в планирането на комуникационно и информационно осигуряване; 

- да познава структурата и функциите на Военния секретариат на ЕС; 

- да познава планиращите документи в областта КИС; 

- организационни, координационни и комуникативни способности; 
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- умения за работа с компютър в мрежова среда в корпоративна организация, Windows, MS 

Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво EU SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 10 юли 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Отделът осъществява планирането на комуникационното и 
информационно осигуряване на стратегическо и оперативно ниво. Служителят подпомага с 
експертиза планирането на комуникационното и информационно осигуряване. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел “Политика и изисквания”. 
 

6. Основни задължения: 

а) участва в планирането на операции водени от ЕС; 

б) участва в процеса на формиране на политиката по КИС, планиране и координиране с 

Военния секретариат на ЕС, НАТО и други международни и национални организации; 

в) участва в процеса на формулиране на политики, концепции и процедури свързани с 

поддръжката и развитието на КИС между Военния секретариат на ЕС, Европейската комисия и 

Генералния секретариат на ЕС; 

г) осъществява взаимодействие с други отдели на ВС и с Европейската агенция по отбрана 

в сферата на своите отговорности; 

д) участва в разработване на политики, концепции и процедури в областта на военната 

структура за командване и контрол (С2) при операции и кризи, водени от ЕС; 

е) участва в планиращите групи по различни проекти на ЕС. 

ж) изпълнява и други задачи, поставяни му от началника на отдел “Политика и изисквания”. 

7. Допълнителни условия: 

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

ЕС. 
 

II. Офицер в отдел “Концепции и способности” 
 

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

Военен секретариат на Европейския съюз. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: CYC-10, Action Officer. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- магистър по военно дело – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

- специалност – не се изисква определена; 

б) военно звание – подполковник/майор (капитан II ранг/ капитан III ранг); 

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001; 

       - Владеенето на френски език е предимство. 

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- да познава планиращите документи в областта на отбраната и способностите; 

- да познава структурата и функциите на Военния секретариат на ЕС; 

- опит в развитието на способностите и отбранителното планиране; 

- организационни, координационни и комуникативни способности; 

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

Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво EU SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
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ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 5 юли 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Секторът осъществява планирането на военните способности на 

стратегическо ниво. Служителят подпомага аналитично и технически с експертиза планиране на 

развитието на способностите. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на сектор „Способности на силите”. 
 

6. Основни задължения: 

а) участва в координацията и разработването на процедурите, методите и документите, 

подпомагащи процеса на развитие на всеобщите военни способности; 

б) участва в процеса на планиране, на определяне на военните изисквания и оценката на 

риска на базата на национален и многонационален принос; 

в) осъществява координация по отношение на развитието на способностите с работната 

група HTF; 

г) осъществява взаимодействие с други отдели на ВС и с Европейската агенция по отбрана 

в сферата на своите отговорности. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

ЕС. 
 

Ж. В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В МОНС, БЕЛГИЯ  
 

I. Щабен офицер (Оценка на способностите) 
 

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

командване по операциите на НАТО. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: ZSC TEХ 0100, Staff Officer (Evaluation).  

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- магистър по военно дело – ВА “Г. С. Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

- специалност – не се изисква определена. 

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 определени. 

е) специфични изисквания: 

- щабен опит в национален щаб на тактическо и оперативно ниво, или международен щаб; 

- щабен опит при планиране на съвместни учения и в оценка на способностите;   

- опит в разработване на доктрини и програми за подготовка и учения; 

- опит в оценката и анализа на поуки от практиката; 

- способност за обективна оценка на факти и данни, опит при изработването на 

нормативни документи; 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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: 05 август 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Оценка на способностите“, дирекция 

„Планиране“ на СКО на НАТО. 
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5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Оценка на способностите“ в отдел 

„Планиране“ на СКО на НАТО.  
 

6. Основни задължения: 

а) разработва, осъществява контрол и координира процесите на извършване на оценки и 

прилагане на сертификационни програми; 

б) участва в извършване на оценка, процесите на сертифициране и провеждане на 

конференции за учения и подготовка; 

в) подпомага подчинените съвместни щабове и СКТ с експертиза по въпросите на 

стандартизация на съвместните сили, щабовете и при подготовката на сертификацията на NRF; 

г) участва в контрола на процедурите на НАТО по оценяване на формирования и щабове, 

както и други необходими дейности по оценка; 

д) участва в оценката при провеждане на съвместни операции, прилагането на  доктрини, 

политики и процедури; 

е) участва в извършване на контрол и наблюдение на оценки на отделни заявени 

формирования, както и при провеждане на национални оценки; 

ж) при необходимост, изпълнява функциите на ръководител по провеждане на оценката 

(DIREVAL); 

з) участва в разработката и актуализацията на ръководства за оценка и сертифициране. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО в период до 180 дни. 
 

II. Началник на група „Транспорт“  
 

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

Съюзно командване по операциите на НАТО.  

2. Номер и наименование на длъжността: ZSC LTS 0040, Cell Chief (Motor Transport).  

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

- специалност – логистика, направление „Предвижване и транспортиране“; 

б) военно звание – майор (капитан III 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 – минимум 5 години по специалността.  

е) специфични изисквания: 

- практически опит от работа в щаб на бригада или по-старши щаб; 

- опит в областта на транспортирането и предвижването; 

- познания в областта на транспортна техника и  нейната поддръжка и обслужване; 

- познания по аспектите на транспортното осигуряване в оперативното планиране; 

- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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 “C”. 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 20 юни 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в сектор „Movement Information Systems & Motor 

Transport Section“ на Съюзния център за координиране на предвижването (AMCC), дирекция 

„Ресурси“ в SHAPE. Служителят е от състава на група „Транспорт“. 
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5. Подчиненост: Подчинен е на началника на Съюзен център за координиране на 

предвижването. 
 

6. Основни задължения: 

а) координира и контролира използването и поддръжката на транспортни средства на 

Съюзното командване по операциите на НАТО (АСО) в зоната му на отговорност (AOR); 

б) участва в разработването на политики и указания за управлението на транспортния парк 

на ACO в AOR; 

в) извършва периодични актуализации на съюзния документ AD 55-1 (и свързаните с тях 

Транспортни инструкции за управление (TMIs)), за които носи пряка отговорност; 

г) предоставя експертиза на SHAPE и подчинените му щабове и командвания по 

оперативни въпроси, свързани с управлението на предвижването и транспорта (Movement and 

Transportation Management - MTM); 

д) представлява SHAPE в Комитета на НАТО по въпросите свързани с MTM; 

е) ръководи екипи, осъществяващи контрол и координация във всички щабове и 

командвания подчинени на ACO; 

ж) осъществява управлението на транспортния парк (включително транспортните единици, 

изпълняващи задачи в операции на НАТО, както тези от състава на Групата за КИС на НАТО); 

з) при необходимост подготвя брифинги и информация за текущото състояние на МТМ. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО, както осъществяване на ръководство на една или повече групи с различни функции. 
 

З. ЩАБА НА НАТО ПО СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ В МОНС, БЕЛГИЯ 
 

I. Офицер за анализ и разработване на планове 
 

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

на НАТО по специални операции (NSHQ).  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OSO PFA 0020, J5 Future Analysis and Planning 

Developer. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

- специалност – не се изисква определена; 

б) военно звание – майор (капитан III ранг); 

в) вид въоръжени сили – Сухопътни войски/Военноморски 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 структурата на Силите за специални операции на тактическо и 

оперативно ниво; 

- опит по планиране на специални операции; 

- опит от работа по оперативно планиране в съвместен щаб;  

- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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: 15 септември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
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4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Планиране”, сектор „Анализ и 

планиране”.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на сектор „Анализ и планиране” 
 

6. Основни задължения: 

а) разработва мерките за ефективност в NSHQ и тяхното съгласуване с другите отдели; 

б) извършва анализ и оценка на планове на основата на съгласуваните мерки за 

ефективност; 

в) участва в планиращите мероприятия на отдел „Планиране”; 

г) участва като инструктор при провеждане на курсове в NSHQ; 

д) осъществява координация с други формирования и организации в сферата на 

отговорност. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

И. В АГЕНЦИЯТА НА НАТО ПО КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ (NCIА): 
 

I. Офицер в отдел „Операции по комуникации и информация“  
 

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

Агенция на НАТО по комуникации и информация (NCIА).  
 

2. Номер и наименование на длъжността: CCC OPX 0090, Action Officer. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 

- специалност – Комуникационни и информационни системи; 

б) военно звание – майор (капитан III 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 – минимум 6 години по специалността;  

е) специфични изисквания: 

- практически опит от работа в щаб на бригада или по-старши щаб; 

- опит от работа в сферата на КИС от учения/операции в отговор на кризи; 

- познания по планиране на учения/операции; 

- познания по аспектите на КИС в оперативното планиране; 

- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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: 20 септември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Оперативен на КИ”, тим за операции по 

КИ – 2. Служителят е в състава на оперативния тим, като част от оперативния център на NCIА. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на щабния офицер CCC OPX 0070. 
 

6. Основни задължения: 

а) подпомага началника на сектора и щабния офицер с подходяща информация за 

оперативното състояние по КИС; 

б) осигурява необходимият ресурс за решаването на възникнали проблеми с КИС; 

в) при необходимост подготвя брифинги и информация за текущото състояние; 
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г) при необходимост подпомага щабния офицер в покриването на дежурства извън 

нормалния работен ден; 

д) осъществява координация с други формирования в сферата си на отговорност. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

Й. В ОБЕДИНЕНИЯ ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР НА СИЛИТЕ НА НАТО В БИДГОШЧ, 
ПОЛША: 

 

I. Щабен офицер (Планиране и управление на ученията) 
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Полша, Бидгошч, 
Обединен тренировъчен център на силите на НАТО. 

2. Номер и наименование на длъжността: YFC TPT 0060, Staff Officer (Exercise planning 

and control).  
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

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

б) военно звание – майор. 

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: 

- оперативен опит на ниво щаб на бригада или по-старши щаб; 

- практически опит от планиране и провеждане на учения; 

- познаване на принципите на оперативно планиране на тактическо и оперативно ниво; 

- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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: 15 ноември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в офиса на началника на щаба на JFTC, секция 

„Обучение”.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на секция „Обучение”. 
 

6. Основни задължения: 

а) подпомага разработването, планирането, подготовката и провеждането на тренировки и 

учения на тактическо ниво; 

б) участва в основната група по планиране на учения (Exercise Planning Team); 

в) може да бъде назначен като офицер по организацията (Officer of Primary Responsibility 

(OPR)) към офицера организиращ учението (ODE) на различни учения; 

г) като OPR отговаря за планиране и разработване на концепцията, спецификацията и 

документацията на ученията;     

д) координира конференциите за планиране и провеждане на учения; 

е) участва в дейностите по разработване на сценарии на учения.  
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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К. В СУХОПЪТНИЯ КОМПОНЕНТ НА НАТО В ИЗМИР, ТУРЦИЯ: 

I. Щабен офицер (координиране)  
 

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

Сухопътен компонент на НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: ZLC НХX 0020 Coordination officer. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

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

б) военно звание – майор (капитан III 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 определени. 

е) специфични изисквания: 

- щабен опит на ниво вид Въоръжени сили или по високо; 

- да притежава опит и познания по управление на човешките ресурси; 

- да познава административните процедури и практики на НАТО; 

- да притежава оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за 

работа в екип; 

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

Windows, MS Office, Internet; 

- да притежава свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO  

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- да притежава свидетелство за управление на МПС, категория “B” или по-висока;  

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 10 септември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Човешки ресурси“ в Сухопътния 

компонент на НАТО.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Човешки ресурси“.  
 

6. Основни задължения: 

а) административна поддръжка на началника на отдел „Човешки ресурси“; 

б) координира цялостната дейност в отдел „Човешки ресурси“;  

в) разработва и въвежда вътрешните процедури в отдел „Човешки ресурси“; 

г) организира входящата и изходящата кореспонденция и съхранението на документите в 

отдела;  

д) води записки на срещите, организирани и водени от началника на отдел „Човешки 

ресурси“ и изготвя докладни записки за тях; 

е) изпълнява задълженията на офицер по сигурността в отдела; 

ж) изпълнява и други задачи, поставяни му от началника на отдел „Човешки ресурси“. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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Л. В КОРПУСА ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ НА НАТО В ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ  
 

I. Офицер по планирането в отделение G–5  
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Турция, Истанбул,  
Корпус за бързо развръщане на НАТО (NRDC-T). 

2. Номер и наименование на длъжността: RDC 1306, Plan Officer. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър; 

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

б) военно звание – майор. 

в) вид въоръжени сили - от Сухопътните войски. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 

д) специфични изисквания: 

- опит в процеса на разработване на планове на тактическо и оперативно ниво; 

- познаване на организацията и бойните възможности на военните формирования на 

тактическо ниво; 

- познаване на процедурите при планиране на операции; 

- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда в 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 „Строго секретно”; 

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

д) очаквана дата на заемане на длъжността: 20 ноември 2014 година. 

ж) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е отдел „Планове”, секция „Планове” на NRDC-T.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на секция „Планове”. 
 

6. Основни задължения: 

а) разработва оперативни заповеди и оперативни планове; 

б) участва в процеса на разработване на плановете на текущите операции; 

в) подготвя детайлни писмени инструкции и презентации по специалността; 

г) участва в подготовката на провеждането на учения;    

д) координира връзките с други щабове на НАТО; 

е) участва като представител на отдел „Планове” в дейностите на съвместния оперативен 

център на корпуса. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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