
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

24.06.2014 г.          № ОХ - 437            София 
 

Съдържание: 

 
Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности 

за военнослужещи в щабове и органи на международни 

организации и други международни инициативи 

 

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

Република България, чл. 70, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 1 от Наредба № Н-

5/13.05.2014 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. 44 от 

27.05.2014 г.), 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в щабове и органи 

на международни организации и други международни инициативи, съгласно 

приложението. 

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

изискванията на Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г.) 

и изискванията за заемане на длъжността, съгласно приложението.  

3. До 14.07.2014 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 18.07.2014 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. 8, ал. 2 

на Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г.), независимо от 

резолюцията върху тях. 

5. До 23.07.2014 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 
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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 

23.07.2014 година. 

6. До 31.07.2014 г. Комисия, съгласно Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. 

ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г.), назначена с МЗ № Р-59/21.02.2013г., да разгледа 

подадените рапорти, да провери приложените към тях документи и изготви 

протокол за допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на условията на 

т. 2 от настоящата заповед. 

7. До 05.08.2014 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. 

8. На 08.08.2014 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 12.08.2014 година. 

9. До 20.08.2014 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. 14, ал.1 от Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. ДВ, 

бр. 44 от 27.05.2014 г.). 

10. До 26.08.2014 г. председателят на Комисията да организира 

изготвянето на протокол с резултатите от конкурса и да ми го представи за 

утвърждаване. 

11. След подписването на мотивирания протокол по чл. 14, ал. 2 от 

Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г.), 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 определения кандидат, съгласно чл. 15 от Наредба № Н-

5/13.05.2014 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).  

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

http://www.mod.bg/
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Приложение: Списък на вакантни длъжности за заемане от 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в щабове и органи 

на международни организации и други международни инициативи. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

АНГЕЛ  НАЙДЕНОВ 
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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 ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 
 

 
В СЕКРЕТАРИАТА НА НАТО ПО КОМАНДВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 
КОНСУЛТАЦИИТЕ (ΝΗQC3S) НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВОЕНЕН СЕКРЕТАРИАТ 

 
I. Щабен офицер за координация. 

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

Международен военен секретариат на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: IMS NXP 0050 (Staff Officer NATO C3 Board 

Coordination) - Щабен офицер за координация в Секретариата на Борда по командване, 

управление и консултациите 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  

- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина;  

- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Магистър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина; 

- квалификация в областта на комуникационните и информационни системи или 

компютърни системи и технологии; 

б) военно звание – подполковник (капитан II ранг).  

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език – 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- опит от работа по комуникационни и информационни системи, свързани с командването  

и управлението; 

- щабен опит от работа в областта на комуникациите или с автоматизирани системи за 

обработка на данни в областта на  командването, управлението и консултациите; 

- организационни, координационни и комуникативни способности; 

- 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; 

- препоръчителен опит в международна среда; 

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

з) период на заемане на длъжността: три години 
 

4. Описание на длъжността: Служителят работи в офиса „Планиране и ресурси” в ΝΗQC3S. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на координатора за NHQC3S. 
 

6. Основни задължения: 

а) подготвя документи, брифинги и други материали, необходими за заседанията на 

заседанията на NC3REPS и NC3B, основно във формат EAPC или PfP; 

б) подпомага административно директора на NHQC3S; 
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в) по указания на координатора за NHQC3S изпълнява задълженията на секретар на 

Групата за интеграция и координация по С3 (CICG) и работни групи от експерти (AHWG 

NC3REPS); 

г) координира въпросите, свързани с инициативата „Партньорство за мир” и отражението 

им върху NC3B и NHQC3S. 

д) поддържа и актуализира база данни (PRIME, NCDB) и порталите на NC3B  в интернет и 

интранет. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 
ВЪВ ВОЕННО-ПОЛИЦЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ (БПЦУ) НА НАТО 
В БИДГОШЧ, ПОЛША 

 
II. Началник на отдел „Образование и подготовка“.    

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

Военно-полицейски център за усъвършенстване на НАТО. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: 15 (Branch head NATO MP COE Education and 

Training Branch) - Началник на отдел „Образование и подготовка“ във Военно-полицейския 

център за усъвършенстване (БПЦУ) на НАТО 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  

- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина;  

- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Магистър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина; 

- курс за длъжностна квалификация. 

б) военно звание – подполковник (капитан II ранг).  

в) вид въоръжени сили – служба „Военна полиция“. 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- Познаване на процесите на образованието и подготовката, прилагане на стандартите 

и процедурите на НАТО; 

- Познаване на процеса по разработване на доктрините на НАТО; 

- Опит в планирането и провеждането на подготовката, курсовете и ученията; 

- Способност за работа и предишен опит в международна среда; 

- 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; 

- препоръчителен опит в международен щаб; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността:  15 септември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години 
 

4. Описание на длъжността: Началникът на отдел „Образование и подготовка“ отговаря за 

координацията на работата в своя отдел и развитието на дейности по образованието и 

подготовката, организирани от ВП на НАТО  
 

5. Подчиненост: Заместник-директор/началник на щаба на ВПЦУ на НАТО. 
 

6. Основни задължения: 

а) Планира, организира, координира и наблюдава дейностите в областта на 

образованието, подготовката и ученията. 
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б) Докладва и информира заместник-директора/ началник щаба на ВПЦУ на НАТО по 

всички въпроси, по които е необходимо неговото внимание или при нужда.  

в) Планира, организира и осигурява вътрешно и външно образование и подготовка, както 

и курсове, свързани с дейността на Военната полиция. 

г) Разработва и провежда курсове, работни срещи, семинари в подкрепа на 

военнополицейските операции на НАТО. 

д) Ръководи процеса по вътрешно оценяване и ревизиране на учебните планове, 

възможни сценарии и тестове, така че те да отговарят напълно на оперативните изисквания. 

е)  Наблюдава преподавателите и мобилните образователни и тренировъчни екипи. 

ж) Ръководи процеса по подобренията в зоната на отговорност и предлага поправки в 

доктрини, процедури и стандарти възникнали в процеса на обучение. 

з) Наблюдава експертите по направления при изучаване, оценяване и анализ на научени 

уроци от операции, учения и експерименти. 

и) Насърчава събирането и анализа на съответни данни и създаването на информация. 

й) Участва във взаимно сътрудничество с другите центрове за усъвършенстване, други 

организации на НАТО, международни организации и институции, имащи отношение към 

ВП дейности по отношение на обучение и образование. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 
 

ВЪВ ВТОРИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА НАТО В НЕАПОЛ, ИТАЛИЯ (2
nd

  Signal Bn) 
 

III. Началник на мобилен тим за ремонт на КИС 
 

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

Втори свързочен батальон на НАТО (2nd  Signal Bn).  

2. Номер и наименование на длъжността: ZDS MCA 0090 (Chief Mobile CIS Maintenance 

Team 3). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

- професионална квалификация  – Комуникационни и информационни системи. 
б) военно звание – сержант, старши сержант, старшина (старшина I степен, главен 

старшина, мичман). 
в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит - минимум 5 години по специалността. 
е) специфични изисквания: 
- опит от работа по планиране, конфигуриране, разработване и поддръжка на 

информационни системи; 

- умения за поддръжка и ремонт на компютърни конфигурации; 

- опит от развръщане на средства за комуникация на тактическо ниво в различни райони; 

- опит от поддръжка на мрежи и в информационни операции; 

- инициативност, комуникативност и умения за работа в екип; 

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

Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво COSMIC TOP 

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

  

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в ротата за поддръжка и ремонт. Служителят 

отговаря за поддръжката на електронните средства за комуникация на развърнатите позиции. 
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5. Подчиненост: Подчинен е на началника на Мобилен тим за поддръжка 1. 
6. Основни задължения: 

а) ръководи работата на Мобилния тим за ремонт на КИС 3. 

б) организира поддръжката на електронната апаратура на развърнати позиции. 

в) контролира и оценява работата по КИС на личния състав от DCM. 

г) проверява за съвместимост и техническо функциониране на средствата на придадените 

формирования.  

7. Допълнителни условия: 

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

страните-членки на НАТО.  
 

В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ, ИТАЛИЯ: 
 

IV.  Щабен помощник (инвентаризация и доставки)  
 

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

щаб на Съвместното командване на силите на НАТО.  

2. Номер и наименование на длъжността: ZJS SIS 0100, Staff Assistant (Inventory & Supply). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

– средно образование 

- професионална квалификация – не е уточнена.  

б) военно звание – старши сержант, старшина (главен старшина, мичман). 

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит – не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- опит от съхранение и водене на отчет на материални средства; 

- опит от работа по управление на финансови средства; 

- 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 “В”. 

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Отдела осигурява поддръжката на личния състав с имущества и 

консумативи, включително договаряне, закупуване и разпространение. Служителят подпомага 

ръководителя на отделение „Доставки и складиране” в ежедневната дейност по осигуряване на 

личния състав  имущества и консумативи. 

5. Подчиненост: Подчинен е на ръководителя на отделение „Доставки и складиране”. 

6. Основни задължения: 

а) зарежда, съхранява и раздава материалните средства; 

б) въвежда и актуализира базата данни за наличните материалните средства; 

в) подготвя заявки и проверява коректността на постъпилите при него заявки; 

г) пакетира и изпраща имущество до вътрешни и външни получатели; 

д) използва автоматизираната система за следене на складовите наличности; 

е) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 

7. Допълнителни условия: 

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

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

 

V. Щабен помощник (складиране и поддръжка на материалните средства)  
 

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 SSE 0040, Staff Assistant 

(Warehouse/Equipment Maintenance) 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

– средно образование 

- професионална квалификация – не е уточнена.  

б) военно звание – старши сержант, старшина (главен старшина, мичман). 

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит – не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- опит от съхранение и водене на отчет на материални средства; 

- опит от изпълнение на задължения в логистиката, транспорта и поддръжката на 

инфраструктура; 

- 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”; 

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

- препоръчителен опит в международен щаб; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 15 ноември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Отделът осигурява поддръжката на личния състав с имущества 

и консумативи, и поддръжка на инфраструктура в Обединия тренировъчен център на НАТО. 

5. Подчиненост: Подчинен е на ръководителя на отделение „Инфраструктура и доставки” 

6. Основни задължения: 

а) съхранява и раздава материалните средства; 

б) участва в поддръжката на инфраструктура в Обединия тренировъчен център; 

б) въвежда и актуализира базата данни за наличните материалните средства; 

в) подготвя заявки и проверява коректността на постъпилите при него заявки; 

г) пакетира и изпраща имущество до вътрешните получатели; 

д) подпомага in- and out-processing на участниците в учения на Обединия тренировъчен 

център; 

е) използва автоматизираната система за следене на материалните средства; 

ж) извършва инвентаризация на складовите наличности; 

з) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

В ОБЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ НА НАТО В ТОРЕХОН, 
ИСПАНИЯ: 
 

VI. Щабен помощник (административно обслужване)  
 

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

Обединен център за въздушни операции на НАТО. 

2. Номер и наименование на длъжността: ZKT SSP 0060, Staff Assistant (Admin and supply). 
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3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно; 

- професионална квалификация – не е уточнена. 

б) военно звание – младши сержант, сержант, старши сержант.  

в) вид въоръжени сили - от ВВС. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

- да притежава опит в подготовка, получаване и изпращане на служебна кореспонденция; 

- да познава административните процедури и практики на НАТО; 

- 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”; 

  

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 15 септември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Човешки ресурси, административно 

обслужване и регистратура“ в Обединен център за въздушни операции на НАТО.  

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

обслужване и регистратура“.  

6. Основни задължения: 

а) отговаря за получаване и изпращане на служебна кореспонденция в щаба на Обединен 

център за въздушни операции на НАТО; 

б) изпълнява куриерски услуги в щаба на Обединен център за въздушни операции на 

НАТО; 

в) осигурява регистрирането, обработката и разпространението на класифицирани 

материали в щаба на Обединен център за въздушни операции на НАТО; 

г) организира съхранението и регистрацията на документи в отдела;  

д) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта; 

е) няма подчинени служители или командни функции. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

 

 

В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В БРУНСУМ, ХОЛАНДИЯ: 
 

VII.  Щабен помощник (операции за сигурност и защита на базите)  
 

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

щаб на Съвместното командване на силите на НАТО.  

2. Номер и наименование на длъжността: ZJN SPS 0050, Staff Assistant (Sec Ops and Base 

Defence). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

– средно образование; 

- професионална квалификация – не е уточнена.  

б) военно звание – ефрейтор, младши сержант , сержант (старши матрос, старшина II 

степен, старшина I степен). 

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001. 
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д) минимални години професионален опит – не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- опит от работа по контрол на достъпа и защитата на сгради и инфраструктура; 

- опит от разследване при нерегламентиран достъп в сгради и инфраструктура, и 

изпълнение на административни задължения при управление на операции за сигурност; 

- познаване на операциите за сигурност, персонална защита и защита на базите на НАТО; 

- 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; 

- 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: 15 септември 2014 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Отдела осигурява контрола на достъпа и защитата на сградите и 

инфраструктура в щаба на Съвместното командване на силите на НАТО. 

5. Подчиненост: Подчинен е на ръководителя на отделение „Сигурност”. 
 

6. Основни задължения: 

а) контрол на достъпа (вход и изход) в щаба на Съвместното командване на силите на 

НАТО; 

б) наблюдава системата за нерегламентиран достъп на базата; 

в) осигурява персонална защита; 

г) защита на сградите и инфраструктура в базата чрез патрулиране и наблюдение; 

д) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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