
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

14.03.2016 г.            № ОХ - 205             София 
 

Съдържание: 

 
Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за 

военнослужещи в международни организации и в 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 в международни организации и в други международни 

инициативи, съгласно приложението. 

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

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

длъжността, съгласно Приложението.  

3. До 05.04.2016 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т.2, 

да подадат рапорт по команден ред. 

4. До 08.04.2016 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. Рапортите 

да са  окомплектовани с: 

-   автобиография, съдържаща настоящ адрес; 

-   служебен телефон, мобилен 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; 

-  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. 

5. До 14.04.2016 г. Съвместното командване на силите и щабовете на 

видовете въоръжени сили да предоставят рапортите на кандидатите за участие в 



 

 2 

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 

14.04.2016 г. 

6. До 22.04.2016 г. Комисията, определена с МЗ № 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 28.04.2016 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 18.05.2016 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 27.05.2016 г. Комисията по т.6 да организира изготвянето на 

мотивиран протокол с резултатите от класирането на кандидатите и да ми го 

представи.  

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

„Управление на човешките ресурси” да уведоми кандидатите за резултатите от 

класирането чрез преките им командири (началници) или ръководители на 

структури, както и непосредствено по телефон и/или имейл, и да организира 

процедурата за дългосрочно командироване на определените кандидати, 

съгласно чл. 71 „п” от ППЗОВСРБ.  

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).  

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  в други международни инициативи. 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

      

 

 НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
  

http://www.mod.bg/
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Приложение 

С П И С Ъ К 
 

НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

 

А. В ЩАБА НА СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО (АСО) 

В МОНС, БЕЛГИЯ: 

 

Началник на отдел „Информационни услуги за човешките ресурси”. 

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

Съюзно командване по операциите на НАТО.  
2. Номер и наименование на длъжността: ОSC HDX 0010 Branch head (HR Data 

Services). 

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 (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 – минимум 3 години опит в областта на 

човешките ресурси. 

е) специфични изисквания: 

- щабен опит на стратегическо или оперативно ниво или от работа в НАТО;  

- опит от работа с автоматизираната система за управление на човешките ресурси; 

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

човешките ресурси; 

- да познава процесите на изграждане на новата архитектура на НАТО;  

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

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

екип; 

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

продукти; 

- 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: 26 август 2016 година. 

з)  период на заемане на длъжността: три години. 
 

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

„Информационни услуги за човешките ресурси“ – (Branch „HR Data Services”). 

5. Подчиненост: Подчинен е на помощник–началникa на щаба по човешките ресурси на 

АСО – SHAPE. 

6. Основни задължения: 

а) осъществява преки контакти със структурите на човешките ресурси (ЧР) в 

подчинените на АСО щабове. 

б) ръководи управлението и обучението на личния състав в сферата на информационната 

поддръжка на ЧР. 
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в) управлява процесите по заявяване на софтуерни системи, както и на всички етапи за 

възлагане на обществени поръчки, тяхното изпълнението и експлоатацията. 

г) ръководи политиката за развитие на информационните системите за ЧР. 

д) контролира обслужване на информационните системи за човешките ресурси. 

е) участва в съвети по човешките ресурси, при необходимост. 

ж) участва като представител на SHAPE в комисии по въпроси на ЧР. 

з) председателства управителния съвет по ЧР от името на директора на дирекция 

„Човешки ресурси“. 

и) ръководи дейността на отдела за изпълнение на задачи в интерес на текущите 

операции на НАТО. 

й) предоставя експертно мнение на щабовете по въпроси на ЧР за военновременните 

щатове, операциите по управление на кризи и попълване с личен състав. 

к) отговаря за изготвянето на мирновременни щатове и длъжностни характеристики на 

всички етапи на развитие на Командната структура на НАТО. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

Б. В СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ, 

ИТАЛИЯ: 

 

Началник на отдел "Доктрини и поуки от практиката" 

1. Местоположение: Неапол, Италия, щаб на Съвместното командване на силите на 

НАТО (JFC-NP) 

2. Номер и наименование на длъжността: OJS TDX 0010 Branch Head (Doctrine & 

Lessons Learned) 

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; 

- специализация – не се изисква 

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) минимален стаж по специалността – не се изисква 

е) специфични изисквания: 

- щабен опит от работа на ниво вид ВС или по-високо, или опит от работа в щаб на 

НАТО; 

- предишен опит в разработването на доктринални документи по съвместни операции; 

- опит от работа по въпроси, свързани с командната структура на НАТО; 

- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 

- познаване на документите, свързани с поуките от практиката; 

- организационни, координационни и комуникационни способности и опит от работа в 

екип; 

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

продукти; 

- 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: 22 август 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
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4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Доктрини и поуки от практиката” в 

дирекция „Подготовка и учения“ на щаба на Съвместно командване на силите на НАТО 

(JFC-NP). 

5. Подчиненост: Подчинен е на помощник-началник щаба (Assistant Chief of Staff (J7), 

OJS TXX 0010). 

6. Основни задължения: 

а) отговаря за прилагането на концепциите и доктрините на НАТО в текущите и 

бъдещи операции, ръководени от щаба; 

б) участва в операции, учения и подготовка на мероприятия, с цел по-пълното 

прилагане на поуките от практиката и в съответствие с доктрините и концепциите на НАТО; 

в) ръководи разработването, прилагането и развитието на системи за събиране и оценка 

на информация от участие в операции, учения и др. мероприятия; 

г) участва в разработването от щаба на концепции и доктрини на НАТО; 

д) участва в процесите на експериментиране и стандартизацията в НАТО;  

е) осигурява функционалните връзки и подходи по отношение на оперативните и 

ръководни функции в щаба на командването; 

ж) в зависимост от задачите може да ръководи постоянни или временни работни групи. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

В. В ГРУПАТА ЗА КООРДИНИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ 

КОНТИГЕНТИ В ЦЕНТРАЛНОТО КОМАНДВАНЕ НА САЩ (USCENTCOM) - 

ТАМПА, ФЛОРИДА, САЩ 
 

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; 

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

продукти; 
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- 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: 29 юли 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: една година (с възможност за удължаване). 
 

4. Описание на длъжността: Служителят отговаря за координиране с USCENTCOM на 

цялостния процес на участието на български контингенти в операции извън страната. 
 

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

Методическото ръководство получава от командващия на Съвместното командване на 

силите. 

6. Основни задължения: 

а) отговаря за координиране на цялостния процес на участието на български контингенти 

в операции извън страната с USCENTCOM; 

б) организира и ръководи работата на групата по за координиране на участието на 

български контингенти в USCENTCOM; 

в) поддържа постоянен работен контакт със Съвместното командване на силите; 

г) поддържа постоянен контакт със старшите национални представители на 

контингентите на Р България. 

 

Г. В ОФИСА НА НАТО В СКОПИЕ, МАКЕДОНИЯ: 
 
Началник на офиса на НАТО 

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

Скопие, Офис на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Началник на офиса на НАТО. 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

квалификационна степен „Бакалавър“ в страната или приравнена квалификация в 

чужбина;  

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

квалификационна степен „Магистър“ в страната или приравнена квалификация в 

чужбина; 

-    специализация – 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 определени. 

е) специфични изисквания: 

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

планиращите и ръководните документи на НАТО в областта на сигурността и отбраната; 

- да познава основните елементи и процедури на програмата “Партньорство за мир”; 

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

глобална сигурност; 

 - способност за обективна оценка на факти и данни; 

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

екип; 

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

продукти; 

- 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: след 16 юли 2016 година. 
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з) период на заемане на длъжността: една година (след потвърждение от НАТО, че 

длъжността ще продължи да се заема от Р България). 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в офиса на НАТО в Скопие. 
 

5. Подчиненост: Пряко е подчинен на командващия на Съвместното командване на 

силите на НАТО в Неапол, Италия (JFC-Naples) и методически на помощник-началник на 

щаба по планиране на JFC-Naples.  
 

6. Основни задължения: 

a) планира, направлява и координира работата на Екипът от съветници на НАТО; 

б) поддържа контакти с Генералния щаб на Р Македония по отношение на военната 

проблематика в Плана за действие за членство в НАТО (NATO MAP) и програмата 

Партньорство за мир; 

в) работи в областта на двустранното сътрудничество със страните-членки на НАТО, 

национални военни инициативи за сътрудничество с Р Македония, включително програмата 

Партньорство за мир и въпроси на гранична сигурност; 

г) поддържа контакти с военните мисии от посолствата на страните-членки на НАТО и 

действа като експерт по военната проблематика в НАТО за нуждите на аташетата по 

отбраната. 

 

Д. В БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“ В ЛАРИСА, ГЪРЦИЯ 

 

Началник на отделение „Планиране (CG-5)” 

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

бригада “Югоизточна Европа” (БрЮИЕ) 

2. Номер и наименование на длъжността: PECG501 Section Chief G-5. 

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: Сухопътни 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 в планирането на ниво бригада или по-старши щаб; 

- познаване на документите по оперативно планиране на операциите; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

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

екип; 

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

продукти; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на национално на ниво не по-

ниско от „Секретно” и на НАТО на ниво NATO SECRET; 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 15 юни 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: до 1 септември 2017 г. (с възможност за 

удължаване). 

4. Описание на длъжността и подчиненост: Подчинен е началника на щаба на БрЮИЕ. 

5. Основни задължения: 
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а) Управлява, координира и упражнява контрол на работата на отделението. 

б) Отговаря за изготвянето и изпълнението на плановете от отделението. 

в) Пряко докладва на командира и началника на щаба на бригадата за въпросите, касаещи 

планирането и ги подпомага с експертиза. 

г) Отговаря за точността и спазване на сроковете за изпълнение на поставените задачи на 

отделението. 

д) Разработва концепции, стандартизационни документи и стандартни оперативни 

процедури, свързани с планирането, в съответствие с функционалните задължения на 

отделението. 

е) Изготвя анализи и указания на базата на научените уроци и добрите практики за всички 

подразделения на бригадата. 

ж) Изпълнява и други задачи, поставени му от командира и началника на щаба на 

БрЮИЕ. 

6. Допълнителни условия: 

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

оперативно предислоциране и командироване. 
 

Е. АГЕНЦИЯТА НА НАТО ПО КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ В МОНС, 

БЕЛГИЯ: 
 

Главен техник (Видеотелеконферентни системи) 
1. Местоположение: Белгия, Монс, щаб на Агенцията на НАТО по КИС (NCIA). 

2. Номер и наименование на длъжността: NII MVC 0050, Principal Technician (VTC). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  

- средно;  

- специализация – не се изисква 

б) военно звание – старшина / мичман 

в) вид въоръжени сили - от всички видове 

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

д) минимални години професионален опит – 5 години опит в сферата на поддръжката, 

ремонта, модификацията и работата на големи комуникационни мрежи и техника. 

е) специфични изисквания: 

- умения да инсталира/деинсталира хардуер и софтуер; 

- опит по диагностициране на проблеми в системите; 

- умения да провежда тестове, да ремонтира техниката и да документира резултатите; 

- умения да идентифицира и решава проблеми с инсталираните приложения; 

- практически опит от работа с комуникационни системи, комуникационни средства с 

асинхронен режим на работа, радиорелейни системи и IP-технологии; 

- умения за конфигуриране и управление на гласова поща и база данни; 

- опит от работа по поддръжка, внедряване и тестване на съвременни комуникационни 

и информационни системи в LAN/WAN среда; 

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

екип; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO COSMIC TOP 

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 1 август 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е във видеотелеконферентно звено в отдел 

„Оперативни услуги” на дирекция „Оперативни услуги”. 

5. Подчиненост: Подчинен е на старшия инженер (VTC). 

6. Основни задължения: 
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а) извършва администраторски услуги за зоната на операциите, поддържайки видео-

конферентна техника; 

б) извършва дистанционна диагностика за театъра на военните действия на НАТО, 

използвайки система за видео наблюдение;  

в) поддържа и актуализира указатели на абонатите; 

г) изпълнява и други свързани със специалността му задачи по указания на старшия 

инженер. 

7. Допълнителни условия: 

Опит от работа в многонационална среда е предимство. 

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

страните-членки на НАТО. 
 

Ж. В ЕСКАДРИЛАТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ В ПАПА, 

УНГАРИЯ: 

 
Ръководител на група за обработка на пътници и товари 

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

Ескадрила за стратегически въздушни превози (HAW). 

2. Номер и наименование на длъжността: 4304, Ръководител на група за обработка на 

пътници и товари (Team leader). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  

- средно образование; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – старши сержант; 

в) вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- опит от товаро-обработка на транспортни самолети; 

- познаване на техниките и процедурите по обработка пътници и товари на транспортни 

самолети; 

- познаване на средствата и оборудването за обработка пътници и товари на 

транспортни самолети; 

- организационни и координационни качества, инициативност, комуникативност; 

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

- 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”. 

- свидетелство за управление на мотокари. 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: след 28 юни 2016 г. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Служителят ръководи и участва в обработката на товари 

на транспортни самолети. 

5. Подчиненост: Подчинен на офицера по въздушен транспорт в ескадрилата. 

6. Основни задължения: 

а) Организира, управлява и координира товаро-обработката на транспортни самолети; 

б) Инспектира и следи за спазване на мерките за безопасност и носенето на 

обезопасяваща екипировка; 

в) Следи за правилното разпределение на пътниците и товарите в самолетите и тяхното 

обезопасяване съгласно летателните техники и процедури; 

г) Следи за спазване на правилната товаро-обработка на специални и опасни товари; 

д) Разработва и поддържа документите по обработка на пътниците и товарите; 
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е) Отговаря за обучението на подчинените съгласно ръководствата на HAW по товаро-

обработка. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 

 

З. В АГЕНЦИЯ НАТА НАТО ПО КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ В 

РАМЩАЙН, ГЕРМАНИЯ: 
 

Техник (Комуникации и инфраструктура) 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Германия, 

Рамщайн, Агенция на НАТО по КИС (NCIA).  
 

2. Номер и наименование на длъжността: NSR RSO 0390, Technician (Comm and A/V 

Infrastructure). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно;  

- специализация – професионална квалификация. 

б) военно звание – сержант / старшина I степен  

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит – 4 години опит в областта. 

е) специфични изисквания: 

- опит от дейности по поддръжката и администрирането на телекомуникационни и 

видеоконферентни системи; 

- умения за управление на цифрови системи за комуникация, за конфигуриране на 

рутери и оборудване за разпределение на честотните диапазони; 

- опит от работа с криптографска техника, планиране, координиране, инсталиране и 

деинсталиране на комуникационни възли; 

- опит от поддържане на мрежи и управление на софтуерни системи; 

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

екип; 

- 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 август 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Оперативни услуги“ в Офиса за 

комуникационно и информационно осигуряване на командира. 

5. Подчиненост: Подчинен е на щабния офицер по техническото осигуряване (NSR RSO 

0020). 

6. Основни задължения: 

а) отговаря за дейностите по осигуряване на комуникации, мрежи, аудио-визуална и 

видеотелеконферентна техника; 

б) подпомага дейностите по преглед на зоните за осигуряване и инсталиране на техника; 

в) инсталира, осигурява, поддържа всички местни комуникации, мрежи, аудио-визуална и 

видеотелеконферентна техника; 

е) участва в поддръжката, управлението и конфигурирането на системите. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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И. МЕЖДУНАРОДЕН ВОЕНЕН СЕКРЕТАРИАТ НА НАТО В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ 

 
Административен сътрудник 
1. Местоположение: Брюксел, Белгия, Международен военен секретариат на НАТО 

(IMS), Служба “Регистрация”. 

2. Номер и наименование на длъжността: (IMS GEA 0050) Assistant, Short Term 

Information Processing (STIP). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) Образование и квалификация: 

- средно образование. 

б) Военно звание – младши сержант / старшина II степен 

в) Вид въоръжени сили - от всички видове.  

г) Ниво на владеене на чужд език - Английски език –3231 съгласно STANAG 6001. 

д) Минимален стаж по специалността – не е определен. 

е) Специфични изисквания: 

- административен опит и опит от работа с регистри; 

- опит от работа с класифицирани материали и документи; 

- познаване на изискванията за сигурност в НАТО; 

- добри координационни качества, инициативност, комуникативност; 

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

- 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 август 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три година 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в екипа за трансфер на информацията на 

Международния военен секретариат на НАТО. 

5. Подчиненост: Подчинен е на ръководителя на екипа за трансфер на информацията. 

6. Основни задължения: 

а) Отговаря за правилното получаване, обработка и разпределяне на докуметни;  

б) Обновява данните в системите за данни на Международния секретариат (IS) и IMS. 

в) Следи за качеството, формата и степента на класификация на документи, съобразно 

стандартите на IMS. 

г) Обновяване на базата-данни на регистратурата с детайли за разпространението. 

д) Извършва обща административна дейност, включително срочно разпространение на 

документи. 

е) Участва в подготовката на материали за заседания на Военния комитет на НАТО . 

ж) Предава криптографска информация до военните офиси на НАТО в Москва и в 

Киев. 

7. Допълнителни условия: 

- Владеенето на френски език е предимство. 

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

страните-членки на НАТО. 

 
Й. В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В БРУНСУМ, 

ХОЛАНДИЯ: 
 

Щабен помощник (Координиране) 

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

Брунсум, Съвместно командване на силите на НАТО (JFC-BR).  
 

2. Номер и наименование на длъжността:  ОJN SMC 0020, Staff Assistant (Coordination). 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

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

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – младши сержант / старшина II степен; 

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

-  да познава административните процедури и практики; 

- опит от работа в щаб; 

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

екип; 

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

нормативни документи; 

- умения на работно ниво 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: 21 юни 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отделение „Координиране на 

осигуряването“ в отдел „Управление на осигуряването“ в Групата за осигуряване на щаба на 

Съвместното командване на силите на НАТО в Брунсум. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отделение „Координиране на 

осигуряването“. 
 

6. Основни задължения: 

а) изпълнява дейности в централизирания офис по осигуряване и изпълнение на входящи 

заявки за транспорт, доставки, услуги и поддръжка на базата; 

б) координира изпълнението на заявки за осигуряването на провеждащи се мероприятия в 

щаба; 

в) изпълнява дейности по осигуряване с материали и услуги в сферата на отговорности на 

Групата за осигуряване на щаба; 

г) въвежда заявки в автоматизираната система за управление. 

д) участва при актуализирането на указания, процедури и инструкции, в областта на 

осигуряването; 

е) актуализира интернет страницата на  Групата за осигуряване на щаба. 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 
 
К. ВЪВ ВТОРИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА НАТО В НЕАПОЛ, ИТАЛИЯ: 

 

Техник (Компютърни операции и поддръжка) 

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

Агенция на НАТО по КИС (NCIA), Втори свързочен батальон (2nd  Signal Bn).  
 

2. Номер и наименование на длъжността: ZDS MOX 0080 Technician (Comms Operations 

and Maintenance) 

 a) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

- специалност – комуникационни и информационни системи; 

б) военно звание – ефрейтор/ старши матрос 



 

 13 

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

- опит от работа по конфигуриране и поддръжка на информационни мрежи; 

- способност за обективна оценка на факти и данни 

- инициативност, 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” и „C+Е“. 

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 22 август 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в ротата по поддръжка и осигуряване на 

батальона. Служителят отговаря за инсталиране и конфигуриране на кабелните системи на 

комуникационните средствата за развръщане. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на екипа за поддръжка. 

6. Основни задължения: 

а) участва в конфигурирането и инсталирането на кабелни системи и тяхната поддръжка 

при развръщане; 

б) наблюдава и поддържа статична и мобилна КИС екипировка, включително проверки на 

функциониране и калибриране. 

б) участва в провеждането на учения и операции в състава на мобилни групи; 

в) длъжността изисква участие в учения и операции при развръщане на Техническия 

команден център за управление. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО, с кратък срок на готовност и продължителност над 30 дни. 
 
 

 


