
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

26.06.2015 г.          № ОХ - 435             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, международни 

организации, и други международни инициативи 

 

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

Република България и във връзка с чл. 71 „а” и чл. 71 „д” от Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

(ППЗОВС), 

 

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, международни организации,  и други 

международни инициативи. 

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

изискванията на чл. 71 „з” от ППЗОВС и изискванията за заемане на 

длъжността, съгласно приложението.  

3. До 06.07.2015 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 09.07.2015 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) на кандидати, независимо от резолюцията върху 

тях. Рапортите (заявленията) да са  окомплектовани с: 

- автобиография, съдържаща настоящ адрес; 

- телефон и електронна поща за контакт; 

- копия от дипломи за завършено образование и сертификати за 

притежавана квалификация и опит; 

- копия на удостоверения за владеене на чужд език/езици съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001; 

- кадрова справка, заверено копие от атестационния формуляр; 
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- копие от протокол за годишен профилактичен медицински преглед с 

отразени последващи експертни решения по годността, заверено към датата на 

подаване на рапорта от звеното по управление на човешките ресурси по 

местослужене - за военнослужещите (за цивилните служители - медицинско 

свидетелство за работа в чужбина); 

- копие на свидетелство за управление на МПС, ако е необходимо по 

специфичните изисквания за длъжността; 

- писмено съгласие от органа по назначаване/работодателя към 

заявлението на цивилния служител за участие в конкурса. 

5. До 15.07.2015 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. 71 „ж”  от ППЗОВС, след преминаване по команден ред, се изпращат в 

дирекция „Управление на човешките ресурси” до 15.07.2015 година. 

6. До 24.07.2015 г. Комисия, съгласно чл. 71 „е” от ППЗОВС, да разгледа 

подадените рапорти (заявления), да провери приложените към тях документи и 

изготви протокол за допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на 

условията по т. 2 от настоящата заповед. 

7. До 28.07.2015 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” да 

уведоми всички участвали  в конкурса кандидати, за решенията на комисията 

по т. 6, чрез преките им командири (началници) или ръководители на 

структури, както и непосредствено по телефон и/или имейл. 

8. На 31.07.2015 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 03.08.2015 година. 

9. До 07.08.2015 г. Комисията да разгледа на заседание кандидатурите на 

допуснатите кандидати по документи, да проведе събеседване с тях и да ги 

класира.  

10. До 11.08.2015 г. председателят на Комисията да организира 

изготвянето на протокол с резултатите от класирането на кандидатите.  

11. След подписването на протокола по т. 10, 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. 71 „п” от ППЗОВС. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отпечатано в 1 екз. 

Размножено в 10 екз. 
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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 МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ 

МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

  

A. ДЕЛЕГАЦИЯ НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ: 

 
I. Координатор по операциите и подготовката в Службата на военния представител 

в Делегация на Република България към НАТО   
 

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

Делегация на Р България към НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по операциите и подготовката. 

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 определени. 

е) специфични изисквания: 

- Щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно командване на силите, Министерство на 

отбраната или щаб на НАТО; 

- Опит от работа в областта на операциите и подготовката; 

- Да познава на оперативните планиращи документи и щабните процедури на НАТО; 

- Да познава системата на НАТО  за отговор на кризи; 

- Да познава документите, регламентиращи дейността на Делегацията; 

- Да познава организационната структура на НАТО; 

- Способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

- Умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: след 1 септември 2015 година 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на военния представител в 

Делегацията на Република България към НАТО. 
 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на военния представител на началника на 

отбраната. В процеса на работа получава задачи и докладва  на заместника на военния 

представител на началника на отбраната . 

6. Основни задължения: 

Да е запознат с  политиката, регламентиращите документи  и процедурите на НАТО в 

областта на операциите и подготовката. 
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a) Участва в дейността на работните органи на НАТО и поддържа експертиза в областта 

на oперациите, подготовката и ученията, и в работата на MCWG(Ex&Trg) и MCWG 

(Ops); 

б) Координира участието в операции на НАТО, участието в учения на НАТО и в учения 

на Съюза по ПзМ; 

в) Подготвя материали и участва в заседанията на Военния комитет и 

Северноатлантическия съвет, когато се разглеждат въпроси в областта на възложените 

отговорности; 

г) Подпомага военния представител за изготвяне на становища по въпросите свързани с 

операциите и подготовката; 

д) Координира участието на представителите от столицата и при необходимост лично 

участва в заседанията на групите на НАТО, свързани с операциите, обучението и 

подготовката; 

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

операциите и подготовката; 

ж) Следи военно-политическите въпроси, свързани с провеждането на операции на 

НАТО. Изготвя информационни материали, становища и предложения за разработване на 

национални позиции по тези въпроси. Съгласувано с Политическата служба и Службата 

на съветника по въпросите на отбраната участва в заседания в сферата на отговорности;  

з) Подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

II. Координатор по политика по въоръженията в Службата на съветника по 
въпросите на отбраната в Делегация на Република България към НАТО 
 

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

Делегация на Р България към НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по политика по въоръженията. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

Длъжността може да се заема от военнослужещи и цивилни служители. 

а) образователна степен, специалност и/или квалификация: 

за военнослужещите: 

- 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; 

за цивилните служители: 

- магистър – професионална област: Технически науки, Сигурност и отбрана; 

        професионално направление: Машинно инженерство, Национална 

сигурност. 

б) военно звание (за военнослужещите) – подполковник (капитан II ранг); 

в) вид въоръжени сили (за военнослужещите) - от всички видове 

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

д) минимални години професионален опит (за цивилните служители) – минимум 10 

години на длъжности в МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА. 

е) специфични изисквания: 

- Опит от работа в областта на политиката по въоръженията и политико-военните аспекти 

на противоракетната отбрана на ниво Министерство на отбраната или щаб на НАТО; 

- Добро познаване на  планиращите документи и процедури на НАТО; 
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- Да познава документите, регламентиращи дейността на Делегацията; 

- Да познава организационната структура на МС на НАТО; 

- Способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

- Умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

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

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на съветника по въпросите на 

отбраната в Делегацията на Република  България към НАТО. 
 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на съветника по въпросите на отбраната. В 

процеса на работа получава задачи и докладва  на съветника по въпросите на отбраната. 

6. Основни задължения: 

а) Поддържа експертиза в областта на противоракетната отбрана; политиката по 

въоръженията, проучванията и развитието.  

б) Участва в дейността на Конференцията на националните директори по въоръженията 

(CNAD), Комитета по отбранителна политика и планиране във формат „Противоракетна 

отбрана“ (DPPC MD), Комисията НАТО-Русия във формат „Противоракетна отбрана“ (NRC 

MD) – временно суспендирана. 

в) Подготвя материали и участва в заседанията на Северноатлантическия съвет, когато се 

разглеждат въпроси в областта на възложените отговорности. 

г) Подпомага съветника по въпросите на отбраната при организиране на подготовката и 

участието на министъра на отбраната и неговите заместници в мероприятия на НАТО. 

д) Изготвя становища по въпросите, свързани с политиката по въоръженията и политико-

военните аспекти на противоракетната отбрана. 

е) Координира участието на представителите от столицата и при необходимост лично 

участва в заседанията на комитетите на НАТО, свързани с политиката по въоръженията и 

политико-военните аспекти на противоракетната отбрана. 

ж) Подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

 III. Координатор по ресурсите в Службата на съветника по въпросите на отбраната 
в Делегацията на Република България към НАТО 
 

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

Делегация на Р България към НАТО.  
 

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

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

Длъжността може да се заема от военнослужещи и цивилни служители. 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

за военнослужещите: 

- 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. 

за цивилните служители: 

- магистър – професионална област: Природни науки, математика и информатика, 

Технически науки, Социални, стопански и правни науки, Сигурност и отбрана  
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професионално направление: Математика, информатика и компютърни 

науки, Електротехника, електроника и автоматика, Машинно инженерство, Транспорт, 

корабоплаване и авиация, Материали и материалознание, Комуникационна и компютърна 

техника, Икономика, Национална сигурност. 

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

в) вид въоръжени сили (за военнослужещите) - от всички видове. 

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

д) минимални години професионален опит (за цивилните служители) – минимум 5 

години в областта на отбраната. 

е) специфични изисквания: 

- Опит от работа в областта на ресурсите, бюджета и инвестициите в областта на 

сигурността на ниво Министерство на отбраната; 

- Добро познаване на документите на НАТО, регламентиращи управлението на общите 

бюджети на организацията, включително Програмата на НАТО за инвестиции в областта на 

сигурността (NSIP). 

- Да познава документите, регламентиращи дейността на Делегацията; 

- Да познава организационната структура на НАТО; 

- Способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

- Умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни продукти; 

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

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на съветника по въпросите на 

отбраната в Делегацията на Република България към НАТО. 
 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на съветника по въпросите на отбраната. В 

процеса на работа получава задачи и докладва  на съветника по въпросите на отбраната. 
 

6. Основни задължения: 

а) Поддържа експертиза в областта на политиката по планиране и управление на 

ресурсите и програмата на НАТО за инвестиции в областта на сигурността. 

б) Участва в дейността на Борда по политика и планиране на ресурсите (RPPB) и в 

Инвестиционния комитета (IC). 

в) Подготвя материали и участва в заседанията на Северноатлантическия съвет, когато се 

разглеждат въпроси в областта на възложените отговорности. 

г) Подпомага съветника по въпросите на отбраната при организиране на подготовката и 

участието на министъра на отбраната и неговите заместници в мероприятия на НАТО. 

д) Изготвя становища по въпросите, свързани с ресурсите и инвестициите в областта на 

сигурността. 

е) Участва в дейностите по планиране и изпълнение на проектите по NSIP. 

ж) Координира участието на представителите от столицата и при необходимост лично 

участва в заседанията на органите на НАТО, свързани с ресурсите и инвестициите в областта 

на сигурността. 

з) Изготвя становища по въпросите на ресурсите и инвестициите в областта на 

сигурността. 

и) Осъществява координация с представителя на Р България в Агенцията на НАТО за 

поддръжка и снабдяване (NSРА). 

й) Подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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IV. Координатор по военно сътрудничество в Службата на военния представител в 

Делегацията на Република България към НАТО 
 

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

Делегация на Р България към НАТО.  

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по военно сътрудничество. 

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 определени. 

е) специфични изисквания: 

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

отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО; 

- Опит от работа в областта на военното сътрудничеството; 

- Опит от работа по контрол на въоръженията; 

- Добро познаване на оперативните планиращи документи и щабните процедури на 

НАТО; 

- Да познава документите, регламентиращи дейността на Делегацията; 

- Да познава организационната структура на НАТО; 

- Способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

- Умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

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

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на военния представител в 

състава на Делегацията на Р България към НАТО. Служителят отговаря за въпросите, 

свързани с военното сътрудничество, човешките ресурси и контрола на въоръженията. 
 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на военния представител на началника на 

отбраната. В процеса на работа получава задачи и докладва на заместника на военния 

представител на началника на отбраната. 

6. Основни задължения: 

а) подпомага и активно допринася за работата на Службата на военния представител в 

провеждане на политиката в областта на военното сътрудничество, човешките ресурси и 

контрола на въоръженията; 

б) Участва в работата на  Работна група по военно сътрудничество (MCWG(Cooperation), 

Комитет по човешките ресурси (NDMC); Комитета по координиране на верификацията 

(VCC); 

в) Подпомага военния представител за изготвяне на становища по въпросите, свързани с 

военното сътрудничество; 

г) Подготвя материали и участва в заседанията на Военния комитет и 

Северноатлантическия съвет, когато се разглеждат въпроси в областта на възложените 

отговорности; 

д) Координира участието на представителите от столицата и при необходимост лично 

участва в заседанията на групите на НАТО, свързани с военното сътрудничество; 
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е) Подпомага военния представител на началника на отбраната за изготвяне на 

становища по въпросите на военното сътрудничество; 

ж) Подпомага командированите служители от МО в Делегацията по въпроси, свързани с 

дългосрочното им командироване; 

з) Подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности; 

и) Анализира информацията от заседанията на всички органи, свързани с военното 

сътрудничество и  контрола на въоръженията в НАТО и я предоставя в Министерството на 

отбраната ; 

й) изпълнява и други задачи, поставяни му от военния представител на началника на 

отбраната и неговия заместник. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

V. Координатор по планиране на силите_в Службата на военния представител в  

Делегацията на Република България към НАТО  
 

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

Делегация на Р България към НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по планиране на силите. 
 

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 определени. 

е) специфични изисквания: 

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

отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО; 

- Опит от работа в областта на планирането на силите и стандартизацията; 

- Опит от работа в областта на оперативното използване на ВВС и военните аспекти на 

интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО и/или управление на 

въздушното движение (УВД); 

- Добро познаване на оперативните планиращи документи и щабните процедури на 

НАТО; 

- Да познава документите, регламентиращи дейността на Делегацията; 

- Да познава организационната структура на НАТО; 

- Способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

- Умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

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

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността:  Длъжността е в Службата на военния представител в 

Делегацията на Република България към НАТО. 
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5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на военния представител на началника на 

отбраната. В процеса на работа получава задачи и докладва  на заместника на военния 

представител на началника на отбраната. 

 

6. Основни задължения: 

а) Поддържа експертиза в областта на планиране на силите, стандартизацията; военните 

аспекти на интегрираната ПВО и ПРО и УВД. 

б) Участва в работата на MCWG (D&FP), MCWG (METOC), MCWG(AMD). 

в) Подпомага военния представител на началника на отбраната за изготвяне на 

становища по въпросите, свързани с планирането на силите,  интегрираната ПВО и ПРО, и 

стандартизацията. 

г) Подготвя материали и участва в заседанията на Военния комитет и 

Северноатлантическия съвет, когато се разглеждат въпроси в областта на възложените 

отговорности. 

д) Координира участието на представителите от столицата и при необходимост лично 

участва в заседанията на групите на НАТО, свързани с планирането на силите, 

интегрираната ПВО и ПРО, и стандартизацията. 

е) Подпомага военния представител на началника на отбраната за изготвяне на становища 

по въпросите на планирането на силите, интегрираната ПВО и ПРО, и стандартизацията. 

ж). Подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

VI. Координатор по логистиката в Службата на военния представител в 

Делегацията на Република България към НАТО 
 

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

Делегация на Р България към НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор логистиката 
 

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 – 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 на ниво щаб на вид ВС, Съвместното командване на силите, Щаб на 

отбраната, Министерство на отбраната или щаб на НАТО;  

- Добро познаване на оперативните планиращи документи, щабните процедури и 

доктрината за съвместни операции на НАТО; 

- Добро познаване на въпросите по логистичното осигуряване в НАТО и военния бюджет 

на НАТО; 

- Способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

- Умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 9 януари 2016 година. 



 

 11 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на военния представител в 

Делегацията на Република България към НАТО. 
 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на военния представител на началника на 

отбраната. В процеса на работа получава задачи и докладва  на военния представител на 

началника на отбраната и на заместника на военния представител на началника на отбраната. 
 

6. Основни задължения: 

а) Следи дейността и участва в работата на работната група на Военния комитет по 

логистиката (MCWG LOG),  по въоръженията (MCWG АRМ), по ресурсите (MCWG RES), на 

Комитета по тръбопроводите и на Бюджетния комитет (ВС). 

б) Координира участието на представителите от MO  и при необходимост участва в 

работата на Логистичния комитет, Комитета на началниците на военно-медицински служби, 

Комитета по горивата . 

в) Подпомага военния представител на началника на отбраната за изготвяне на 

становища по военно-техническите аспекти на логистиката и военния бюджет на НАТО. 

г) Изготвя информационни и аналитични материали, становища и предложения за 

национални позиции в областта на логистиката и военния бюджет. 

д) Подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности.. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 
 VII. Координатор по интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана (ПВО 
и ПРО) и управление на въздушното движение (УВД) в Службата на съветника по 
въпросите на отбраната в Делегацията на Република  България към НАТО 
 

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

Делегация на Р България към НАТО  
 

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

противовъздушна и противоракетна отбрана (ПВО и ПРО) и управление на въздушното 

движение (УВД) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

Длъжността може да се заема от военнослужещи и цивилни служители. 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

за военнослужещите: 

- 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. 

за цивилните служители: 

- магистър – професионална област: Природни науки, математика и информатика, 

Технически науки, Социални, стопански и правни науки, Сигурност и отбрана;  

- професионално направление: Математика, Информатика и компютърни 

науки, Електротехника, електроника и автоматика, Машинно инженерство, Транспорт, 

корабоплаване и авиация, Материали и материалознание, Комуникационна и компютърна 

техника, Икономика, Национална сигурност. 

б) военно звание (за военнослужещите) – подполковник 

в) вид въоръжени сили (за военнослужещите) - от Военновъздушните сили. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 
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д) минимални години професионален опит за цивилните служители: минимум 10 години 

на длъжност в МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА.  

е) специфични изисквания: 

- Опит от работа в областта на политико-военните аспекти на интегрираната 

противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, командването и управлението на ВВС 

на НАТО и управлението на въздушното движение на ниво Министерство на отбраната, Щаб 

на отбраната и/или щаб на НАТО 

- Добро познаване на оперативните планиращи документи и щабните процедури на 

НАТО; 

- Да познава основните документи на Алианса, регламентиращи политико-военните 

аспекти на интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана, командването и 

управлението на ВВС на НАТО и управлението на въздушното движение; 

- Да познава документите, регламентиращи дейността на Делегацията; 

- Да познава организационната структура на НАТО; 

- Способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

- Умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 9 януари 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на съветника по въпросите на 

отбраната в Делегацията на Република  България към НАТО. 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на съветника по въпросите на отбраната. В 

процеса на работа получава задачи и докладва на съветника по въпросите на отбраната. 

6. Основни задължения: 

а) Участва в дейността на работните органи на НАТО и поддържа експертиза в областта 

на политиката по интегрирана ПВО и ПРО на НАТО, управление на въздушното движение, 

системата за командване и управление на ВВС на НАТО, системата за ранно 

предупреждение и контрол от въздуха. 

б) Пряко участва в работата на следните работни органи на НАТО: 

- Комитета по управление на въздушното движение (ATMC) във формат координатори 

по УВД (ATM Reps). 

- Работната група по сътрудничество във въздушното пространство между НАТО и 

Русия (NRC CAI WG) – временно суспендирана. 

- Комитета по интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана в постоянна 

сесия (AMDC PS). 

в) Координира дейността и участието на представителите от столицата и при 

необходимост лично участва в заседанията на следните работни органи на НАТО: 

- Комитета по управление на въздушното движение (ATMC) и подчинените му 

постоянни и временни работни групи. 

- Координиращата група между НАТО и Евроконтрол по мерки за сигурност във 

въздушното пространство (NEASCOG). 

-.Комитета по интегрирана ПВО и ПРО (AMDC) и подчинените му структури. 

г) Следи дейността на Организацията за ръководство на програмата за наблюдение, 

ранно предупреждение и контрол от въздуха (NAPMO) и оперативното използване на силите 

AWACS. 

д) Подпомага Съветника по въпросите на отбраната при изготвяне на становища по 

въпросите, свързани с оперативното използване на ВВС, политико-военните аспекти на 

интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана и управление на въздушното 

движение. 

е) Изготвя и предоставя в Министерство на отбраната информационни и аналитични 

материали за резултатите от заседанията на ресорните комитети и други работни органи на 

НАТО, както и становища и предложения за разработване на национални позиции по 
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въпросите, свързани с политиката по интегрираната ПВО и ПРО и изграждането на 

способности в областта на УВД.  

ж) Участва в процеса на изготвяне на Пакети със способности в областта на ВВС, ПВО и 

УВД и подпомага националните органи в процеса на планиране. 

з) Подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 
 VIII. Координатор по отбранителна политика в Службата на съветника по въпросите 
на отбраната 
 

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

Делегация на Р България към НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по отбранителна политика. 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

Длъжността може да се заема от военнослужещи и цивилни служители. 

а) образователна степен, специалност и/или квалификация: 

за военнослужещите: 

- 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. 

за цивилните служители: 

- магистър – професионална област: Социални, стопански и правни науки, Сигурност и 

отбрана; 

  -  професионално направление: Икономика, Право, Национална сигурност. 

б) военно звание (за военнослужещите) – подполковник (капитан II ранг); 

в) вид въоръжени сили (за военнослужещите) - от всички видове. 

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

д) минимални години професионален опит (за цивилните служители) – минимум 10 

години в на длъжности в МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА. 

е) специфични изисквания: 

- Опит от работа в областта на отбранителната политика, управлението на кризи и  

партньорството на ниво Министерство на отбраната или щаб на НАТО; 

- Да има познания по международни отношения, международно право, стратегически 

изследвания и управление на отбранителни ресурси; 

- Добро познаване на  планиращите документи и процедури на НАТО; 

- Добро познаване на основните документи на Алианса, регламентиращи управлението на 

кризи; 

- Да познава документите, регламентиращи дейността на Делегацията; 

- Да познава организационната структура на Международния секретариат на НАТО; 

- Способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

- Умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 9 януари 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
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4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на съветника по въпросите на 

отбраната в Делегацията на Република  България към НАТО. 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на съветника по въпросите на отбраната. В 

процеса на работа получава задачи и докладва  на съветника по въпросите на отбраната  

6. Основни задължения: 

а) Поддържа експертиза в областта на отбранителната политика партньорството и 

управлението на кризи. 

б) Участва в дейността на Комитета по отбранителна политика и планиране (DPPC и 

DPPC(R)), форматите с партньори в областта на отбранителната политика (PCSC PARP, NRC 

DTSR (временно суспендиран), Съвместна работна група по реформите в сферата на 

отбраната към Комисията НАТО-Украйна, Групата по способностите НАТО- ЕС (NATO-EU 

Capabilities Group) и Комитета по операциите и ученията на САС (COEC). 

в) Подготвя материали и участва в заседанията на Северноатлантическия съвет, когато се 

разглеждат въпроси в областта на възложените отговорности. 

г) Подпомага съветника по въпросите на отбраната при организиране на подготовката и 

участието на министъра на отбраната и неговите заместници в мероприятия на НАТО. 

д) Изготвя становища по въпросите, свързани с отбранителната политика, управлението 

на кризи и партньорството. 

е) Координира участието на представителите от столицата и при необходимост лично 

участва в заседанията на комитетите на НАТО, свързани с функционалните области на 

компетентност. 

ж) Подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности. 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 

 
IX. „Координатор по сътрудничеството с Агенцията на НАТО по комуникации и 

информация (NCIA), той и Национален експерт в агенцията ” в Службата по въпросите 
на отбраната в  Делегацията на Република  България към НАТО 
 

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

Делегация на Р България към НАТО.  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор по сътрудничеството с 

Агенцията на НАТО по комуникации и информация (NCIA), той и Национален експерт в 

агенцията 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

Длъжността може да се заема от военнослужещи и цивилни служители. 

а) образователна степен, специалност и/или квалификация: 

за военнослужещите: 

- 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 

- специалност – Комуникационни и информационни системи. 

за цивилните служители: 

- магистър – професионална област: Природни науки, математика и информатика, 

Технически науки; Сигурност и отбрана; 

  - професионално направление: Математика, Информатика и компютърни 

науки Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и 

компютърна техника; Национална сигурност; Военно дело. 

- стратегически курс 
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б) военно звание (за военнослужещите) – полковник (капитан I ранг); 

в) вид въоръжени сили (за военнослужещите) - от всички видове. 

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

д) минимални години професионален опит (за цивилните служители) – минимум 12 г. на 

длъжност в МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА. 

е) специфични изисквания: 

- опит от работа в областта на командване, управление и комуникации на ниво 

Министерство на отбраната и/или щаб на НАТО; 

- познания на структурата и работата на ПД на РБ към НАТО; 

- опит по всестранното осигуряване  на органите на стратегическо ръководство на 

въоръжените сили; 

- познаване на системите за командване и управление на стратегическо, оперативно и 

тактическо ниво; 

- познания по проектите за модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили;  

- познания по съдържанието и Плана за изпълнението на приетия Пакет „Цели за 

способности 2013“; 

- способност за обективна оценка на факти и данни, инициативност; 

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

MS Office, Internet, електронна поща; 

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

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 

 

4. Описание на длъжността:  Длъжността е в Службата по въпросите на отбраната в  

Делегацията на Република  България към НАТО. Агенцията предоставя административна 

поддръжка и офис за националния експерт. Работно място за него е оборудвано и в ПД на РБ 

към НАТО. 

 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на съветника по въпросите на отбраната в 

ПД на РБ към НАТО. В процеса на работа получава задачи и докладва на Съветника по 

въпросите на отбраната в ПД на РБ към НАТО по реализирането на националните 

инвестиционни проекти в областта на C4ISR. Получава методическо ръководство от 

ръководители на структури, отговорни за изпълнението на проекти на NCIA в Р България.  

 

6. Основни задължения: 

а) Координира цялостното сътрудничество и информационен обмен в областта от 

способности по C4ISR между Комуникационно-информационната агенция на НАТО и 

националните власти, посредством ПД на РБ към НАТО, съгласно утвърдената в Анекс А на 

Меморандума за разбирателство между Организацията на НАТО по комуникации и 

информация (NCIO) и Република България „Програма за работа за периода 2015-2020г.“ 

б) Подпомага Агенцията със специфична техническа експертиза. 

в) Координира изпълнението от Агенцията на проектите по изграждане и поддръжка на 

С3 способности в интерес на въоръжените сили на Република България в областите КИС, 

кибер отбрана, командване и управление на ВВС (ACCS), както и специфичните проекти от 

Национална програма „България в НАТО и Европейската отбрана 2020“. 

г) Координира участието на българската индустрия и академична общност в проектите, 

реализирани от Агенцията. 

д) Представя и защитава в Агенцията национални позиции и изисквания по проектите, 

както и следи за тяхното прилагане. 

е) Информира националните власти за всички новости и перспективи в НАТО за 

развитие на способности в областта на C4ISR. 

ж) Участва в координацията на многонационални проекти,  осъществявани от Агенцията. 
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з) Подпомага националното прилагане на практиките на Агенцията относно 

обслужването на  C4ISR системи  през времето на целия им жизнен цикъл. 

и) Участва в регулярните заседания на националните експерти, акредитирани като 

координатори в Агенцията. 

й) Подпомага подготовката и участието на представителите от столицата в надзорните 

бордове на Агенцията, както и в Направляващия комитет по способности за командване и 

управление на ВВС (AirC2 SC). 

к) Подпомага участието и при нужда лично участва в регулярните заседания на 

работната група на националните технически експерти от столиците (WGNTE) в различни 

формати.  

 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 
Б. ВЪВ ВТОРИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА НАТО (2-ND CIS BN) В НЕАПОЛ, 

ИТАЛИЯ: 

 
I. Щабен помощник (Администрация): 

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

Втори свързочен батальон на НАТО. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: ODSGXX 0080, Staff Assistant 

(Administration). 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – младши сержант/старшина II степен, сержант/старшина I степен.  

в) вид въоръжени сили – от всички видове ВС. 

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

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

- опит в поддържането, актуализирането и воденето отчет на  класифицирана и 

некласифицирана кореспонденция и свързаните с това регистри, съгласно изискванията. 

-  опит в получаването, разпределянето и изпращането на служебна кореспонденция; 

- познаване на административните процедури и практики 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 “C” или по-висока;  

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 03 октомври 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Офиса на командира на 2-ри свързочен 

батальон на НАТО. Служителят осъществява административна поддръжка на 

командването на батальона. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на командира на Втори свързочен батальон на НАТО.  
 

6. Основни задължения: 

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

батальона; 
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б) осигурява регистрирането, обработката и разпространението на класифицирани 

материали в щаба на батальона; 

в) организира съхранението и регистрацията на документи;  

г) обработва  и изготвя военна кореспонденция от протоколи, бележки и брифинги; 

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 със срок на готовност 30 дни. 
 

В. ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНОТО КОМАНДВАНЕ НА НАТО В РАМЩАЙН, 

ГЕРМАНИЯ: 

 

I.Щабен помощник (Текущ разузнавателен брифинг): 

 

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

Германия, Военновъздушно командване на НАТО. 

2. Номер и наименование на длъжността: OAC IAA 0090, Staff Assistant (CIB) - Щабен 

помощник (Текущ разузнавателен брифинг). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  

- средно образование; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – сержант, старши сержант 

в) вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 

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 събиране и обработка на разузнавателна информация за ВВС на тактическо 

ниво; 

- познаване на процедурите на НАТО за контрола на въздушното пространство на 

Алианса; 

- познаване на средствата и оборудването на ВВС на страните от и извън НАТО; 

- 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 COSMIC TOP 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 03 октомври 2015 г. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Служителят участва при изготвянето на обобщени 

доклади и брифинги на командването на щаба по въздушното разузнаване в зоната на 

отговорност. 

5. Подчиненост: Подчинен на началника на отделение “Air & AirDef” в отдел „Анализи, 

взаимовръзка и обединяване на информацията“. 

6. Основни задължения: 

а) Участва в събирането, съпоставянето и обобщаването на разузнавателна информация  

при изготвянето на ежедневните разузнавателни доклади, касаещи активността на ВВС на 

страните извън НАТО, както и участва в изготвянето на аргументирана оценка на ефекта от 

докладваните събития; 

б) Участва в изготвянето на седмичния брифинг на Командира и обобщаващият 

седмичен разузнавателен доклад относно активността на ВВС на страните не членки на 

НАТО; 
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в) При необходимост и след указания от преките началници изготвя аргументирана 

оценка на ефекта от други събития за ВВС на НАТО, и/или изготвя допълнителен 

разузнавателен брифинг; 

г) Пряко участва при развръщането на Съвместния въздушен компонент, при 

необходимост. 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 

 

Г . 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 уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- 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: 3 октомври 2015 година. 

з) период на заемане на длъжността: около две години (съгласно срока за преместване 

на БрЮИЕ). 

з) опит по управление на човешки ресурси на ниво бригада или по-старши щаб e 

предимство; 

 

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; 



 

 19 

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. 

 


