
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

03.09.2015 г.          № ОХ - 608            София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия в 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 „д” от Правилника за прилагане на 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), 
 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в международни 

организации  и в други международни инициативи, съгласно Приложението. 

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 25.09.2015 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т.2, 

да подадат рапорт по команден ред, като посочват служебен телефон, мобилен 

телефон и електронна поща за контакт. 

Рапортите 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; 

- копие на удостоверение за владеене на английски език съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001, валидно съгласно изискванията на раздел 

VII, т. 11, „б” на МЗ № ОХ-219/19.03.2013 г., считано към срока посочен в т. 3 

на настоящата заповед; 
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-  кадрова справка, заверено копие от атестационния формуляр; 

- копие от протокол за годишен профилактичен медицински преглед с 

отразени последващи експертни решения по годността, заверено към датата на 

подаване на рапорта от кадровия орган по местослужене; 

4. До 05.10.2015 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 

на рапортите на кандидатите, независимо от резолюцията върху тях.  

5. До 09.10.2015 г. Съвместното командване на силите и щабовете на 

видовете въоръжени сили да предоставят рапортите на кандидатите за участие в 

конкурса в дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО. Рапортите на 

кандидатите от Министерството на отбраната и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната, след преминаване по команден ред, се 

изпращат в дирекция „Управление на човешките ресурси” – МО до 

09.10.2015 година. 

6. До 16.10.2015 г. Комисията, определена с МЗ No ОХ-499/22.07.2015 г., 

да разгледа подадените рапорти, 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 23.10.2015 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО 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.  До 20.11.2015 г. Комисията по т.6 да разгледа на заседание 

кандидатурите на допуснатите кандидати по документи, да проведе 

събеседване с тях и да ги класира.  

9.  До 25.11.2015 г. Председателя на Комисията да организира 

изготвянето на мотивиран протокол с резултатите от класирането на 

кандидатите и го представи на Министъра на отбраната за запознаване.  

10. След подписването на протокола по т. 9, 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.  

11. 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 от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в международни 

организации  и други международни инициативи. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

      НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отпечатано в 1 екз. 

Размножено в 10 екз. 
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Приложение 

С П И С Ъ К 
 

НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

  

A. СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В МОНС, 

БЕЛГИЯ: 

 
I. Щабен офицер (старши офицер в секция „Изнесени щабни елементи за интеграция 

на НАТО (NATO Forward Integration Units – NFIU)“) в отдел „Група за действия при 
кризи - Адаптация (Crisis Action Team Adaptation)“ 

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

Съюзно командване по операциите на НАТО.  

 

2. Номер и наименование на длъжността: Staff officer (NFIU team Leader) (CATA-09) . 

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 – не се изисква определена. 

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

- предишен щабен опит на ниво щаб на бригада, вид въоръжени сили, съвместно 

командване, министерство на отбрана или щаб на НАТО; 

- познаване на системата за оперативно планиране на НАТО; 

- познаване на оперативните планиращи документи и щабните процедури на НАТО; 

- познаване на организационната структура на НАТО; 

- добри организационни и координационни качества, инициативност, комуникативност; 

- умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни продукти; 

- предишен опит от заемане на длъжности свързани с планирането в международна среда 

се счита за предимство. 

 - достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или национално на ниво 

не по-ниско от „Секретно”; 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 1 декември 2015 година 

з) период на заемане на длъжността: 1 година, с възможност за удължаване на срока при 

възникнала необходимост. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в секция „Изнесени щабни елементи за 

интеграция на НАТО (NATO Forward Integration Units – NFIU)“ на „Група за действия при 

кризи - Адаптация (Crisis Action Team Adaptation)“ на Съюзното командване по операциите 

на НАТО в SHAPE в Монс, Белгия. 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на началника на групата. 

6. Основни задължения: 

Ръководи дейността на секция „Изнесени щабни елементи за интеграция на НАТО (NATO 

Forward Integration Units – NFIU)”. 
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Разработва, планира и координира действията на NFIU в интерес на SACEUR.   

a) По указания, съгласувано с щаба на НАТО и щаба на СКТ и подчинените командвания 

участва в разработването на стратегически документи, оперативни планове, политики, 

концепции и указания в пълния спектър на провежданите от Алианса операции; 

б) По указания разработва и координира и предоставя експертиза в областта на ресурсите 

за всички стратегически документи, инициативи, концепции, указания и политики във връзка 

с плановете за готовност;  

в) Поддържа актуални плановете, политиките и концепциите в сферата на отговорност на 

отдела; 

г) Координира планирането, провеждането и изготвянето на резултатите от планиращи 

конференции; 

д) Участва при провежданите периодични инструктажи и тренировки;   

е) Организира срещи за координация с външни длъжности, ключови за планирането; 

ж) Участва в срещи на експерти в областта на плановете за готовност; 

з) Координира изпълнението на поставените задачи с подчинените командвания, 

центровете за усъвършенстване, страните–членки, европейските военни структури и 

страните–партньори; 

и) Подготвя писма, докладни записки и становища и брифинги в сферата на своите 

отговорности. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
 

Б. 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: 1 декември 2015 г. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 



 

 6 

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; 

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. 

 

В . ЩАБЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО (NFIU-ROU) В 

БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ: 

 

I. Началник на отдел “Личен състав“: 

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

Румъния, Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU-ROU).  

2. Номер и наименование на длъжността: NFI ROU 0090. 

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 – не се изисква определена; 

б) военно звание – майор / капитан III ранг.  

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 
- познаване на планиращи документи за провеждане политиките по управление на 

човешките ресурси на Алианса; 

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

предимство; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

- добри организационни и координационни качества, инициативност, комуникативност; 

- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

- достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или национално на ниво 

не по-ниско от „Секретно”; 

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 

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

човешките ресурси и отчета на личния състав в щабния елемент. 

5. Подчиненост: Подчинен е командира на NFIU-ROU. 
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6. Основни задължения: 

а) Установява и прилага действащите политики за подбор, организация, управление и 

отчет на личния състав; 

б) Ръководи дейностите по организацията, управлението и отчета на личния състав; 

в) Предоставя експертиза по всички въпроси, свързани с личния състав по указания на 

командира; 

г) Подпомага началниците на отдели при дефиниране и изграждане на организационните 

структури за изпълнение на определени специфични задачи, за правилно протичане на 

процеса по вземане на решение и недопускане на пропуски или дублиране на функции; 

д) Поддържа контакти със страната – домакин и старшия щаб по въпросите за изпълнение 

на изискванията за окомплектоването с личен състав на длъжностите в щабния елемент; 

е) Взема участие при планиране на учения и извънредни ситуации; 

ж) Изготвя и актуализира доклади и справки по човешките ресурси. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. По заповед, може да изпълнява други подобни дейностите и функционални 

задължения в рамките на формированието. 

 

II. Щабен офицер “Снабдяване и услуги – клас III“: 

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

Румъния, Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU-ROU).  

2. Номер и наименование на длъжността: NFI ROU 0330. 

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 – логистика (ГСМ) 

б) военно звание – майор / капитан III ранг; 

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

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

д) минимални години професионален опит – минимум 4 години в областта на 

логистиката;  

е) специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво щаб на бригада, вид въоръжени сили, съвместно командване, щаб на 

НАТО или министерство на отбраната; 

- задължителен опит на длъжност в областта на логистиката в щаб на бригада; 

- участието в учения на НАТО на длъжности в областта на логистиката се счита за 

предимство; 

- познаване на доктриналните документи и стандартизационните споразумения  в областта 

на логистиката на Алианса; 

- познаване на процедурите и практиките по планиране, приемане, съхранение, транспорт 

и контрол на качеството на горива, масла, смазки и специални течности; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

- добри организационни и координационни качества, инициативност, комуникативност; 

- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

- достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или национално на ниво 

не по-ниско от „Секретно”; 

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 
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4. Описание на длъжността:  
Военнослужещият участва в координацията и планирането на многонационалната 

съвместна логистика, като част от всички изпълнявани от щабния елемент задачи и 

предоставя експертиза в областта на осигуряването с ГСМ. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Логистика“. 

6. Основни задължения: 

а) Предоставя логистична експертиза в областта на ГСМ, във всички аспекти на 

логистиката при изпълнение на логистични задачи. 

б) Изпълнява задължения и отговоря за планиране на осигуряването с ГСМ. 

в) Участва при изготвяне на доклади и анализи в областта на осигуряването с ГСМ. 

г) Отговаря за логистична поддръжка на щабния елемент в областта на ГСМ, чрез 

провеждане на координация със страната – домакин и страните – участници.  

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

По заповед, може да изпълнява други подобни дейностите и функционални задължения в 

рамките на формированието. 

 

III. Щабен офицер “Въздушен превоз“: 

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

Румъния, Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU-ROU).  

2. Номер и наименование на длъжността: NFI ROU 0370. 

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 – не се изисква; 

б) военно звание – майор 

в) вид въоръжени сили – Военновъздушни сили 

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

д) минимални години професионален опит – минимум 6 години в областта на 

логистичното осигуряване или опит от изпълнение на задължения свързани с въздушния 

транспорт; 

е) специфични изисквания: 
- познаване на процедурите и практиките в областта на въздушния превоз и провеждането 

на логистични операции; 

- познаване на националните и съюзни процедури и практики по придвижването и 

транспорта; 

- познаване на процедурите за договаряне на въздушен превоз; 

- опит от участието в операции по въздушно придвижване, с елементи по договаряне и 

придобиване на услуги по транспорт; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

- добри организационни и координационни качества, инициативност, комуникативност; 

- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

- достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или национално на ниво 

не по-ниско от „Секретно”; 

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността:  
Отговаря за координиране със страната – домакин на дейностите свързани с  въздушния 

превоз.  
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5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Логистика“. 

6. Основни задължения: 

а) Координира със страната–домакин дейностите по придвижването и транспорт по 

въздух, залегнали в оперативните планове; 

б) Изготвя доклади и отчети за изпълнени задачи по предвижване и транспорт; 

в) Дава експертна оценка за изпълнението на поставени задачи по предвижване и 

транспорт; 

г) Участва в изследвания и анализи по въпросите свързани с предвижването и транспорта 

във възможните зони/райони за провеждане на операциите; 

д) Участва в разработването на доктрини, оперативни процедури, инструкции в частта на 

въздушния превоз. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

По заповед, може да изпълнява други подобни дейностите и функционални задължения в 

рамките на формированието. 

 

Г . ЩАБЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО (NFIU-POL) В 

БИДГОШЧ, ПОЛША: 

 

I. Щабен офицер в отдел “Личен състав“: 

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

Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU-POL).  

2. Номер и наименование на длъжността: NFI POL 0080. 

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 – не се изисква определена; 

б) военно звание – майор / капитан III ранг; 

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени; 

е) специфични изисквания: 
- познаване на планиращи документи за провеждане политиките по управление на 

човешките ресурси на Алианса; 

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

предимство; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

- добри организационни и координационни качества, инициативност, комуникативност; 

- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

- достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или национално на ниво 

не по-ниско от „Секретно”; 

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 

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

човешките ресурси и отчета на личния състав в щабния елемент. 

5. Подчиненост: Подчинен е командира на NFIU-POL. 

6. Основни задължения: 

а) Установява и прилага действащите политики за подбор, организация, управление и 

отчет на личния състав; 
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б) Ръководи дейностите по организацията, управлението и отчета на личния състав; 

в) Предоставя експертиза по всички въпроси свързани с личния състав ресурси по 

указания на командира; 

г) Подпомага началниците на отдели при дефиниране и изграждане на организационните 

структури за изпълнение на определени специфични задачи, за правилно протичане на 

процеса по вземане на решение и недопускане на пропуски или дублиране на функции; 

д) Поддържа контакти със страната – домакин и старшия щаб по въпросите за изпълнение 

на изискванията за окомплектоването с личен състав на длъжностите в щабния елемент; 

е) Взема участие при планиране на учения и извънредни ситуации; 

ж) Изготвя и актуализира доклади и справки по човешките ресурси. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО.  

По заповед, може да изпълнява други подобни дейностите и функционални задължения в 

рамките на формированието. 

 

II. Щабен офицер „Операции“ в отдел “КИС“: 

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

Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU-POL).  

2. Номер и наименование на длъжността: NFI POL 0400. 

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 – Комуникационно-информационни системи; 

б) военно звание – майор / капитан III ранг.  

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

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

д) минимален професионален опит – 6 години в областта на КИС и 2 години в областта 

на планиране на КИС операции.  

е) специфични изисквания: 
- познаване на организацията на КИС на НАТО и КИС на въоръжение в Алианса; 

- познаване на системата за командване и управление и планиране на комуникациите; 

- опит от заемането на длъжности на ниво съвместен щаб и/или щаб на НАТО; 

- опит от изпълнението на длъжности в областта на тактическата, стационарна или 

мобилна КИС да се считат за предимство; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

- добри организационни и координационни качества, инициативност, комуникативност; 

- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 

- достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или национално на ниво 

не по-ниско от „Секретно”; 

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

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Oсъществява дейностите по планиране на операциите по 

КИС в щабния елемент. 

5. Подчиненост: Подчинен е началника на отдел „КИС“ в NFIU-POL. 

6. Основни задължения: 

а) Разработва и координира планове по КИС за оперативно командване и управление (С2) 

на щабния елемент. 

б) Координира дейностите по планирането на КИС на щабния елемент с НАТО, други 

структури и при осъществяване на взаимодействие със страната-домакин.  
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в) Изгражда и поддържа КИС за C2 на щабния елемент в съответствие с оперативния план 

и в изпълнението на оперативните изискванията за КИС услуги на системата за Командване 

и управление (С2).  

г) Изготвя планове и анализи в областта на КИС на  щабния елемент в поддръжка и 

интерес на операциите провеждани от старшия щаб; 

д) Изготвя предложения за осигуряване по КИС, за включването им във вариантите за 

действие при участието на щабния елемент в бъдещи учения и операции. 

е) Координира и предоставя експертиза от областта на КИС в процеса на планиране, при 

изготвянето на указания, документи и др. 

ж)  На основата на дефиниран недостиг на способности по КИС на щабния елемент, 

планира тяхното увеличаване, чрез изготвяне на предложения за преглед и утвърждаване до 

старшия щаб и осигуряващите агенции. 

з) Изпълнява роля на заместник на началника на отдела и съвместно с него отговоря за 

ефективната работа на системата за управление на административните процеси на отдела, 

чрез ръководство на личния състав, за навременното изпълнение на поставените задачи и 

управление на потока на информация в и извън структурата. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО.  

По заповед, може да изпълнява други подобни дейностите и функционални задължения в 

рамките на формированието. 

 


