
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

20.03.2015 г.              № ОХ – 193         София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на 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 задгранични представителства, 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. 3, ал. 2 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 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. 

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 09.04.2015 г. кандидатите, които отговарят на посочените 

изисквания, да подадат рапорт (заявление) по команден ред, като в рапорта 

(заявлението) посочват служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща 

за контакт. 

4. До 20.04.2015 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 (заявления), 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. 
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5. До 07.05.2015 г. Съвместното командване на силите и щабовете на 

видовете въоръжени сили да предоставят рапортите (заявленията) на 

кандидатите за участие в конкурса в дирекция „Управление на човешките 

ресурси” - МО. Рапортите (заявленията) 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 07.05.2015 година. 

6. До 22.05.2015 г. Комисия, съгласно Наредба № Н-5/13.05.2014 г. (обн. 

ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г.), назначена с МЗ № Р-489/09.12.2014 г., да разгледа 

подадените рапорти (заявления), 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 29.05.2015 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” да 

уведоми всички участвали  в конкурса кандидати, за резултатите по т. 6 от 

работата на Комисията, чрез преките им командири (началници) или 

ръководители на структури, както и непосредствено по телефон или имейл. 

8. На 03.06.2015 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 08.06.2015 година. 

9. До 12.06.2015 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 и ал. 2 от Наредба № Н-5/13.05.2014 г. 

(обн. ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г.).  

10. До 19.06.2015 г. председателят на Комисията да организира 

изготвянето на протокол с резултатите от конкурса.  

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 определените кандидати, 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).  

 

http://www.mod.bg/
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Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

Приложение: Списък на вакантните длъжности за заемане от 

военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  

армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни 

организации,  и други международни инициативи. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

      НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
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Приложение 1 

С П И С Ъ К 
 

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 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

 
  

А. НАЦИОНАЛНО ВОЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪЮЗНОТО 

КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В МОНС, БЕЛГИЯ: 

 
 I. Координатор по въпросите на Сухопътните войски 
 

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

Национално военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по въпросите на Сухопътните 

войски. 
 

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; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – подполковник / 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 определени  

е) специфични изисквания: 

- щабен опит  не по-малко от две години на ниво Командване на СВ, Съвместно 

командване на силите, Щаб на отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО; 

- да познава организационната структура на НАТО (Командна структура на НАТО, 

Структура на силите на НАТО), командни и функционални връзки, основните доктрини, 

оперативни планиращи документи и щабни процедури; 

- способност за обективна оценка и анализ на факти, данни и процеси; 

- опит за самостоятелно изготвяне на становища, доклади и водене на 

кореспонденция; 

- опит за самостоятелно изготвяне и представяне на брифинги, и участие в 

дискусии; 

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

екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда, Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET, 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: след 11 юли 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Националното военно представителство е 

представителство на МО и БА в Съюзното командване по операциите на НАТО (АСО). 
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Служителят представя и отстоява пред съответните структури в Съюзното командване по 

операциите оторизирана национална позиция по участие на елементи/компоненти от СВ в 

операции, ръководени от НАТО, силите за отговор на НАТО, тренировки, учения и други 

мероприятия. Участва във форуми, координира, съгласува,  предоставя експертиза, изготвя 

становища и кореспонденция, свързани с участие на СВ в съюзни мисии, операции, 

тренировки и учения.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на националния военен представител в Съюзното 

командване по операциите на НАТО и на неговия заместник.  
 

 

6. Основни задължения: 

a) координира участието на компоненти от Сухопътните войски на БА в операции  на 

НАТО; 

б)  координира участието на представители от Сухопътни войски на БА в учения на 

НАТО, и други мероприятия; 

в) участва в разработването на становища и предложения до министерството на  

отбраната и структурите на БА  по въпросите, свързани с работата на Сухопътните войски в 

НАТО; 

г) участва във всички мероприятия, свързани с планиране на силите от Сухопътни 

войски; 

д) подпомага организирането на посещения на военни делегации от Съюзното 

командване по операциите (ACO) във формирования на Сухопътните войски, както и на 

национални делегации в АСО; 

е) изпълнява и други задачи, поставени от националния военен представител  и/или 

неговия заместник в съответствие с въведените вътрешни правила в Националното военно 

представителство. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 

 
 II. Координатор по въпросите на Военновъздушните сили 
 

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

Национално военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по въпросите на 

Военновъздушните сили. 
 

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; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – подполковник / майор.  

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 определени 

е) специфични изисквания: 

- не по-малко от 2 години щабен опит на ниво  Командване на ВВС, Съвместно 

командване на силите, Щаб на отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО; 
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- да познава организационната структура на НАТО (Командна структура на НАТО, 

Структура на силите на НАТО), командни и функционални връзки, основните доктрини, 

оперативни планиращи документи и щабните процедури; 

- способност за обективна оценка и анализ на факти, данни и процеси; 

- опит за самостоятелно изготвяне на становища, доклади и водене на делова 

кореспонденция; 

- опит за самостоятелно изготвяне и представяне на брифинги, и участие в 

дискусии; 

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

екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда, Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET, 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: след 11 юли 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Националното военно представителство е 

представителство на МО и БА в Съюзното командване по операциите на НАТО (АСО). 

Служителят представя и отстоява пред съответните структури в Съюзното командване по 

операциите оторизирана национална позиция по участие на елементи/компоненти от ВВС в 

операции, ръководени от НАТО, силите за отговор на НАТО, тренировки, учения и други 

мероприятия.  

Участва във форуми, координира, съгласува,  предоставя експертиза, изготвя становища 

и кореспонденция, свързани с участие на ВВС в съюзни мисии, операции, тренировки и 

учения.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на националния военен представител в Съюзното 

командване по операциите на НАТО и на неговия заместник.  
 

6. Основни задължения: 

а) координира участието на Военновъздушните сили  в операции и мисии  на НАТО; 

б) координира мероприятията по подготовката и участието на представители от 

Военновъздушните сили  в учения на НАТО; 

в) участва в разработването на становища и предложения до министерството на  

отбраната и структурите на БА по въпросите, свързани с участието на Военновъздушните 

сили в операции и мисии на НАТО; 

г) подпомага организирането на посещения на военни делегации от Съюзното 

командване по операциите (ACO) във Военновъздушните сили на БА, както и на национални 

делегации в АСО; 

д) изпълнява и задачи,  поставени  от националния военен представител и/или неговия 

заместник в съответствие с въведените вътрешни правила в Националното военно 

представителство. 
 

7. Допълнителни условия: 

Изпълнява и задълженията на заместник-завеждащ регистратура за класифицирана 

информация НАТО. 

Възможно е оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО. 
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III. Координатор по въпросите на Военноморските сили 
 

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

Национално военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по въпросите на 

Военноморските сили. 
 

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; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – капитан II ранг / капитан III ранг.  

в) вид въоръжени сили - от Военноморските сили. 

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

д) минимални години професионален опит – не са определени 

е) специфични изисквания: 

- не по-малко от 2 години щабен опит на ниво Командване на ВМС, Съвместно 

командване на силите, Щаб на отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО; 

- да познава организационната структура на НАТО (Командна структура на НАТО, 

Структура на силите на НАТО), командни и функционални връзки, основните доктрини, 

оперативни планиращи документи и щабните процедури;- способност за обективна оценка и 

анализ на факти, данни и процеси; 

- опит за самостоятелно изготвяне на становища, доклади и водене на делова 

кореспонденция; 

- опит за самостоятелно изготвяне и представяне на брифинги, и участие в 

дискусии; 

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

екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET, 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: след 3 октомври 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Националното военно представителство е 

представителство на МО и БА в Съюзното командване по операциите на НАТО (АСО). 

Служителят представя и отстоява пред съответните структури в Съюзното командване по 

операциите оторизирана национална позиция по участие на елементи/компоненти от ВМС в 

операции, ръководени от НАТО, силите за отговор на НАТО, тренировки, учения и други 

мероприятия.  

Участва във форуми, координира, съгласува,  предоставя експертиза, изготвя становища 

и кореспонденция, свързани с участие на ВМС в съюзни мисии, операции, тренировки и 

учения.  

 

5. Подчиненост: Подчинен е на националния военен представител в НВП в Съюзното 

командване по операциите на НАТО и на неговия заместник.  
 

6. Основни задължения: 

а) координира участието на компоненти от Военноморските сили на БА в 

учения,операции и мисии   на НАТО; 
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б) координира мероприятията по подготовката и участието на представители от 

Военноморските сили на БА в учения, операции и мисии на НАТО; 

в) координира участието на представители от Военноморските сили на БА и МО в 

симпозиуми, конференции, работни срещи и семинари, организирани от Командването по 

операциите; 

г) участва в разработването на становища и предложения до министерството на  

отбраната и Военноморските сили  по въпросите, свързани с участието на Военноморските 

сили на БА в учения, операции и мисии на  НАТО; 

д) оказва административно съдействие при организирането на посещения на военни 

делегации от Съюзното командване по операциите (ACO) във Военноморските сили, както и 

на национални делегации в АСО; 

е) изпълнява и задачи,  поставени  от националния военен представител и/или неговия 

заместник в съответствие с въведените вътрешни правила в Националното военно 

представителство  

 

7. Допълнителни условия: 

- Изпълнява и задълженията на завеждащ регистратура за класифицирана 

информация НАТО.  

- Възможно е оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО. 

 

 

Б. СЪЮЗНО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО (ACO) В МОНС, 

БЕЛГИЯ: 
 

I. Офицер по съвместни операции 
 

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

Съюзно командване по операциите на НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OSC OCG 0130, Joint Ops Officer. 
 

 

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; 

- 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 уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- минимум 2 години опит в планирането на операции; 

- предишен щабен опит в областта на съвместното оперативно планиране в щаб на 

съвместно командване, щаб на НАТО или министерство на отбраната;  

- опит от работата в международна среда /операция на НАТО/; 

- опит в планирането на всички аспекти на Сухопътните (обединените) операции; 

- познаване на процедурите за оперативно планиране и провеждане на операции в 

отговор на кризи; 

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

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

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 1 август 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Групата за текущи операции на Центъра за 

управление на всеобхватни операции и кризи (CCOMC) към дирекция „Операции“ на 

Съюзното командване по операциите на НАТО – SHAPE.  
 

5. Подчиненост: Подчинен е на старшия офицер по съвместните операции. 
 

6. Основни задължения: 

а) предоставя експертиза по въпросите на съвместните операции на НАТО;  
б) участва в изготвянето на становища и препоръки в интерес на стратегическото 

ръководство на НАТО, в координация с другите дирекции на SHAPE , а при необходимост и 

с други структури и организации извън АСО, както и с отделни страни – членки на 

организацията; 

в) координира обмена на информацията с подчинените командвания и изготвя 

препоръки за необходимите им действия;  
г) осигурява навременното и правилното разпространение на указанията на щаба на 

НАТО и СКО до подчинените командвания; 

д) представя позицията на SHAPE по време на официални срещи, конференции и 

заседания на ръководни структури (бордове); 

е) участва при изготвянето на оперативни доклади, указания и бележки за командната 

група на SHAPE; 

ж) изготвя актуална оперативна информация за мисии и операции на НАТО. 

 

7. Допълнителни условия: 

- Може да изпълнява други задължения по допълнителни указания и 

разпореждания, включително участие в съвместни заседания с гости на SHAPE и изнасяне на 

брифинги за командната група и националните военни представители. 

- Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на НАТО. 
 

 
В. ЩАБ НА НАТО ПО  СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ (NSHQ) 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: 

- 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; 

- 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;  
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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”; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 25 юли 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

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. 

 

Г. АГЕНЦИЯ НА НАТО ЗА ПОДДРЪЖКА И ПРИДОБИВАНЕ (NSPA), В 

КАПЕЛЕН, ЛЮКСЕМБУРГ: 

  

I. Офицер за връзка 
 

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

Капелен, Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA). 
 

2. Номер и наименование на длъжността: Офицер за връзка в Агенцията на НАТО за 

поддръжка и придобиване (NSPA). 
 

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; 

- специалност – логистика. 

б) военно звание – полковник (капитан I ранг) / 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 от работа в областта на многонационалната логистика; 

- опит при изработването на нормативни документи; 
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- познаване на процесите на изграждане на новата архитектура на НАТО и на 

европейска и глобална сигурност; 

- познаване на поуките от практиката на водените от ЕС и Алианса операции и мисии; 

- познаване на средата за сигурност и оценката на съвременните заплахи; 

- познаване на недостига на отбранителни способности и мерки за тяхното 

преодоляване, както и многонационалните подходи и форми за развитие на 

сътрудничеството в областта на отбраната; 

- 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, 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 26 септември 2015 година. 

з)  период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Служителят отговаря за цялостния процес на координиране 

и взаимодействие на МО с NSPA. 
 

5. Подчиненост: Пряко е подчинен на министъра на отбраната, а функционално на 

военния представител във ВК на НАТО. Методическото ръководство получава директно от 

дирекциите на МО и ЩО по компетентност. Поддържа пряк работен контакт с координатора 

по логистиката в Делегацията на Р България към НАТО. 
 

6. Основни задължения: 

а) Докладва на националния представител в Борда на директорите на NSPO текущите 

процедури на NSPA, свързани с логистичната поддръжка на мисии и операции на Алианса и 

възможностите за логистично осигуряване на българските контингенти; 

б) Представлява националните военни власти за ефективното и цялостно осигуряване 

на българските контингенти зад граница при изпълнение на сключените вече договори; 

в) Предоставя информация на политическото и военно ръководство на 

министерството на отбраната за възможностите на NPSA за поддръжка и ремонт на техника; 

г) Осигурява контакти на националния представител в Борда на директорите на NSPO 

за включване в процедурите на Агенцията на български фирми; 

д) Поддържа контакти с Програмните офиси по отделните направления на NSPA с цел 

предоставянето на актуални ценови оферти за доставка на военно оборудване, военна 

техника, други имущества и услуги; 

е) Проучва и предоставя информация за текущото състояние на реализираните от 

NSPA Пакети от способности на Алианса. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 

 

Д. ЕСКАДРИЛА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ (HAW): 

 
I. Инспектор по качеството на обслужване на самолетите 

 

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

Ескадрила за стратегически въздушни превози (HAW). 
 

 2. Номер и наименование на длъжността: 1601, Инспектор по качеството на 

обслужване на самолетите. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  
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- 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; 

- специалност – не се изисква определена. 

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 по качеството на обслужване на самолети; 

- познаване на международните стандарти и процедури по обслужване на самолети; 

- познаване на системите за оценка и контрол на качеството на обслужване на 

самолети; 

- 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 и 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 10 октомври 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

 4. Описание на длъжността: Служителят отговаря за поддържане и управление на 

системата за контрол на качеството на обслужване на самолетите в HAW. 
 

5. Подчиненост: Пряко е подчинен на командира на HAW. 
 

6. Основни задължения: 

а) разработва политиката и целите на процеса за организационно развитие на 

системата за контрол на качеството на обслужване на самолетите в ескадрилата; 

  б) планира и управлява ресурсите за ефективното и цялостно обслужване на 

самолетите; 

в) разработва плана за одит и провежда вътрешните одити в HAW; 

г) управлява системата за контрол на качеството на обслужване на самолетите в HAW 

съобразно дейността на ескадрилата и постигането на по-високи стандарти в обслужването; 

д) разработва и поддържа процедурите за контрол на дейността на техническия 

персонал; 

е) отговаря за обучението на техническия персонал съгласно с ръководствата на 

HAW. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 

 
Е. ЦЕНТЪР НА НАТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА (COE-DAT) В АНКАРА, 

ТУРЦИЯ: 
 
I. Началник на отдел „Трансформация” 
 

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

Център на НАТО за борба с тероризма (CoE-DAT). 
 

2. Номер и наименование на длъжността: 1401, Chief of Transformation Department - 

Началник на отдел „Трансформация”. 
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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; 

- стратегически курс в страната или приравнен аналогичен в чужбина; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – полковник/капитан I 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: 

- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 

- познаване на документите на НАТО, свързани с трансформацията; 

- познаване на методите и средствата за борба с тероризма; 

- познаване на средата за сигурност и оценката на съвременните заплахи; 

- 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 COSMIC TOP 

SECRET/АТОМАL и национално на ниво „строго секретно”; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 18 юли 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Служителят работи с екипа на началника на щаба по 

въпросите, свързани с трансформацията. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е пряко на началника на щаба. 
 

6. Основни задължения: 

а) в качеството си на най-старши офицер отговаря за въпросите, свързани с 

трансформацията в CoE-DAT; 

б) ръководи работата на отдела чрез началниците на сектори; 

в) по указания на директора и на началника на щаба разработва концепции, 

стандартни оперативни процедури и инструкции; 

г) разработва проекти на концепции и свързаните с тях доктрини и способностите на 

центъра; 

д) участва в многонационални работни групи по въпроси, свързани с 

трансформацията. 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 
 

8. Други, незадължителни условия: 

- владеенето на френски и/или турски език е предимство; 

- опит от работа в международна среда е предимство; 

- преминат курс за борба с тероризма е предимство. 
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Ж. ЦЕНТЪР ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

(IFC) В МОЛСУЪРТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

 
I. Анализатор в секция "Евразия": 

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

Молсуърт, Център за обединяване на разузнавателна информация. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: NAU 00700, Анализатор в секция „Евразия”. 
 

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 / квалификация – в областта на разузнаване. 

б) военно звание – майор (капитан III ранг)/капитан (капитан-лейтенант). 

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 по-малко от 3 години в областта на 

разузнаването.  

е) специфични изисквания: 

- практически опит в разузнавателната дейност и по въпросите на сътрудничеството 

в НАТО в областта на разузнаването; 

- познаване на доктрините, процедурите и оборудването свързани с разузнаването в 

НАТО; 

- умения за работа със системата за обмен на разузнавателна информация на НАТО; 

- познаване на процеса на добиване и управление на разузнавателна информация; 

- 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 „COSMIC TOP  

SECRET”и национално на ниво „строго секретно”; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 15 август 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

 4. Описание на длъжността: Служителят отговаря за добиване, обработване, оценка и 

предоставяне на своевременна разузнавателна информация за различни структури на НАТО. 
 

5. Подчиненост: Пряко е подчинен на началника на секция „Евразия”. 
 

6. Основни задължения: 

а) отговаря за разработването на разузнавателни продукти, касаещи проблемни 

области от Евразия; 

б) поддържа постоянна връзка с разузнавателни елементи от НАТО на различно ниво 

за събиране и оценка на разузнавателна информация; 

в) подпомага с разузнавателна информация силите на НАТО, участващи в операции. 

 

г)  изнася разузнавателни брифинги за оценка на обстановката. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 
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З. ГРУПА ЗА КООРДИНИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ 

КОНТИГЕНТИ В ЦЕНТРАЛНОТО КОМАНДВАНЕ НА САЩ (USCENTCOM) В 

ТАМПА, ФЛОРИДА, САЩ: 

 
I. Национален представител 

 

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

Тампа, Централното командване на САЩ (USCENTCOM).  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Национален представител. 
 

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; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – полковник/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: 

- щабен опит на ниво командване на Сухопътните войски и по-високо; 

- да познава националните планиращи документи в областта на отбраната; 

- да познава процесите по планиране, подготовка и участие на българските 

контингенти в операции извън страната; 

- добро познаване на оперативните планиращи документи, щабните процедури и 

доктрината за съвместни операции на НАТО; 

- познаване на организационната структура на НАТО; 

- 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 „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: 08 юли 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: една година 
 

4. Описание на длъжността: Служителят отговаря за координиране на цялостния процес 

на участието на български контингенти в операции извън страната с USCENTCOM. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на министъра на отбраната и началника на отбраната. 

Методическото ръководство получава от командващия на Съвместното командване на 

силите. 
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И. ЩАБ НА БРИГАДА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (БРЮИЕ) В ЛАРИСА, ГЪРЦИЯ: 

 

I. Началник на отделение G-1: 

 

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

Щаб на БрЮИЕ.  
 

2. Номер и наименование на длъжността PECG501,  Chief CG1. 
 

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; 

- специалност – не се изисква определена; 

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 определени. 

е) специфични изисквания: 

- опит по управление на човешки ресурси на ниво бригада или по-старши щаб; 

 - познаване на планиращи документи за провеждане на операциите по поддържане 

на мира на ООН; 

- 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”; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 29 август 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: около две години. 
 

4. Описание на длъжността: Отделението осъществява дейностите по управлението на 

човешките ресурси в бригадата. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е началника на щаба на БрЮИЕ. 
 

6. Основни задължения: 

а) управлява, координира и упражнява контрол на работата на отделението. 

б) отговаря за изготвянето и изпълнението на плановете за управление на човешки 

ресурси на бригадата. 

в) пряко докладва на командира и началник щаба на бригадата за въпросите, касаещи 

човешките ресурси и ги подпомага с експертиза; 

г) отговаря за точността и спазване на сроковете и процедурите, свързани с рапортите 

и донесенията за личния състав, и координира с останалите отделения въпросите, касаещи 

личния състав; 

д) разработва концепции, стандартизационни документи и стандартни оперативни 

процедури, свързани с управлението на човешките ресурси, в съответствие с 

функционалните задължения на отделението. 
 

7. Допълнителни условия: 

По решение на Политико-военния направляващ комитет на БрЮИЕ може да се наложи 

оперативно предислоциране и командироване. 


