
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

03.02.2017 г.           № ОХ - 103                София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от 

военнослужещи и цивилни служители от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия в задгранични 

представителства на Р България, в международни организации 

или 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 от 

военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия в задгранични представителства на Р България, в международни 

организации или в други международни инициативи, съгласно приложението. 

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

изискванията на чл. 71 „з”, ал. 1 от ППЗОВСРБ и изискванията за заемане на 

длъжността, съгласно приложението.  

3. До 20.02.2017 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т.2, 

да подадат рапорт/заявление по команден ред. В рапортите/заявленията 

кандидатите могат да декларират желанието си Комисията за подбор да 

разгледа кандидатурите им и за други длъжности от Приложението, непосочени 

в рапорта/заявлението.  

4. До 27.02.2017 г. командирите (началниците) на военните 

формирования да осигурят преминаването на рапортите/заявленията на 

кандидатите по команден ред и получаването им в Съвместното командване на 

силите и в щабовете на видовете въоръжени сили, независимо от резолюцията 

върху тях.  

Рапортите/заявленията да са  окомплектовани с: 

- автобиография, съдържаща настоящ адрес; 

- номер на служебен и мобилен телефон и електронен адрес за контакт; 

- копия на дипломи за завършено образование и сертификати за 

притежавана квалификация и опит; 
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- копие на удостоверение за владеене на английски език съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001, валидно съгласно изискванията на раздел 

VII, т. 11а от  МЗ №ОХ-620/08.08.2016 г. считано към датата посочена в т. 3 на 

настоящата заповед; 

- кадрова справка; 

- заверено копие на атестационния формуляр; 

- копие на 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 06.03.2017 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, след 

преминаване по команден ред, се изпращат в дирекция „Управление на 

човешките ресурси” – МО до 06.03.2017 г. 

6. До  22.03.2017 г. комисията, определена с МЗ № ОХ-499/22.07.2015 г., 

изм. с МЗ № OХ-184/07.03.2016 г. 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 28.03.2017 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 персонално по телефон и/или имейл. 

8. До 26.04.2017 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  03.05.2017 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 персонално по телефон и/или имейл, и да организира 

процедурата за дългосрочно командироване на определените кандидати, 

съгласно чл. 71 „п” от ППЗОВСРБ.  
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11. Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи 

министерски заповеди, да се публикува във вестник „Българска армия”, в АИС 

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 и цивилни служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  

армия в задгранични представителства на Р България, в международни 

организации  и  в други международни инициативи. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

      

  
  

 

        СТЕФАН ЯНЕВ 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.bg/
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С П И С Ъ К 
 

НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ 

И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, 

СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА 

ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ЗАДГРАНИЧНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В МЕЖДУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 
 
А. В ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ В ЕС В 

БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ: 
I. Технически секретар 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Белгия, Брюксел, 

Постоянното представителство на Р България в Европейския съюз.  
2. Номер и наименование на длъжността: Технически секретар. 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- средно образование. 
б) военно звание – старши сержант (главен старшина), старшина (мичман) или цивилен 

служител: 
в) вид въоръжени сили - от всички видове (за военнослужещите);  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 съгласно STANAG 6001; 
    - владеенето на френски език или втори чужд език от официалните езици в ЕС е 

предимство. 
д) минимални години професионален опит – за цивилен служител - не по-малко от 5 

години на длъжност в Министерството на отбраната и/или Българската армия; 
е) специфични изисквания: 
- да притежава отлична писмена и устна комуникация; 
- да има опит при изготвянето на нормативни документи; 
- да познава структурата на Постоянното представителство Р България в ЕС и на 

Делегацията на Р България към НАТО; 
- да познава организационната структура на НАТО и ЕС в касаещия го обем; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
- да притежава свидетелство за управление на МПС, категория “B” и добри умения по 

управление на автомобил. 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация - NATO SECRET, EU 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания служител); 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 17.06.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Постоянното представителство на 

Република България в ЕС. Служителят осигурява административна и информационна 
поддръжка, както и транспортното осигуряване на военния представител.  

5. Подчиненост: Подчинен е на военния представител на началника на отбраната в 
НАТО и в ЕС. 

6. Основни задължения: 
а) Осигурява  административното и транспортно осигуряване на военния представител 

във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС.  
б) Осигурява  административна и информационна поддръжка на представителите на 

Министерството на отбраната в  Постоянното представителство на Р България към ЕС.  
в) Доставя и завежда ежедневната входяща кореспонденция.  
г) Разработва месечни и седмични графици за основните дейности на представителите на 

Министерството на отбраната  
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д)  Координира социалните дейности и организира протоколната дейност на 
представителите на Министерството на отбраната в Постоянното представителство на Р 
България към ЕС и в НАТО. 

ж) Води на отчет и участва в проверките на имуществото на представителите на 
Министерството на отбраната в Постоянното представителство на Р България към ЕС. 

з) Изпълнява и други задачи, свързани с административната и информационната 
поддръжка, поставени му от военния представител и неговия заместник. 

е) При изпълнение на функционалните задължения стриктно спазва изискванията по 
създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и 
защитата й от нерегламентиран достъп. 

7. Допълнителни условия: Може да се наложи оперативно предислоциране и 
командироване в и извън границите на ЕС. 

 
 

Б. В ДЕЛЕГАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ 

I. Завеждащ обединена регистратура  

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

Делегацията на Р България към НАТО, Служба “Сигурност, комуникации и 

администрация”. 

2. Номер и наименование на длъжността: Завеждащ обединена регистратура. 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- средно образование; 
б) военно звание – старши сержант (главен старшина), старшина (мичман) или цивилен 

служител: 
в) вид въоръжени сили - от всички видове (за военнослужещите); 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 съгласно STANAG 6001; 
д) минимални години професионален опит: не са указани; 
е) специфични изисквания: 
- да притежава опит от работа в регистратура за класифицирана и/или некласифицирана 

информация национална или на НАТО и ЕС; 
- да познава организационната  структурата на Делегацията на Р България към НАТО; 
- да познава структурата на НАТО и ЕС в касаещия го обем; 
- да познава вътрешната нормативна уредба в Министерството на отбраната - структура, 

Устройствения правилник и дейността му; 
- да познава детайлно Закона за защита на класифицираната информация и правилата за 

съхранение на класифицирани материали; 
- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
- да притежава свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво 

минимум COSMIC TOP SECRET ATOMAL, EU SECRET или национално на ниво „Строго 
секретно”. (Стартира се процедура за издаване на необходимия сертификат за достъп само на 
номинирания служител);  

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20.07.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в служба „Сигурност, комуникации и 

администрация” в състава на Делегацията на Р България към НАТО. Служителят ръководи 

дейността на регистратурата и отговаря за наличността и правилното отчитане, получаване, 

използване, разпределяне, изпращане и съхраняване на материали, съдържащи 

класифицирана информация. 

5. Подчиненост: Подчинен е на ръководителя на служба “Сигурност, комуникации и 

администрация” и на военния представител на началника на отбраната. 

6. Основни задължения: 

а) Ръководи дейността в регистратурата. 
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б) Отговаря за наличността и правилното отчитане, получаване, използване, 

разпределяне, изпращане и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана 

информация. 

в) Съхранява списък на служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи 

класифицирана информация. 

г) Следи за сроковете за защита на класифицираната информация и докладва на 

служителя по сигурността на информацията за изтичането им. 

д) Изготвя предложение за унищожаване на материали – носители на класифицирана 

информация, или предаването им в архив в съответствие с изискванията на чл. 33 от ЗЗКИ. 

е) Извършва ежемесечни проверки за наличността на изработените и получени 

материали, съдържащи класифицирана информация, водене на отчетните документи и 

състоянието на регистратурата. При установяване на слабости и нарушения, докладва 

писмено на служителя по сигурността на информацията и на ръководителя на Делегацията. 

ж) Незабавно докладва на служителя по сигурността на информацията за случаите на 

нерегламентиран достъп до материали, съдържащи класифицирана информация, и взема 

мерки за недопускане или ограничаване на вредните последици. 

з) Взема мерки за връщане в регистратурата на материали, съдържащи класифицирана 

информация, които не са върнати до края на работния ден. 

и) При изпълнение на функционалните си задължения стриктно спазва изискванията на 

Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове във връзка с 

неговото приложение. 

й) Изпълнява и други задачи, поставяни му от ръководителя на службата и военния 

представител на началника на отбраната. 

 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

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

В МОНС, БЕЛГИЯ  
I. Щабен помощник (конферентен център)  
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Белгия, Монс, 

Съюзно командване по операциите на НАТО (СКО).  
2. Номер и наименование на длъжността: OSC ZPC 0030, Staff Assistant (Conference 

Services) 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или 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 - 3322 съгласно STANAG 6001.  
д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 
- опит от работа с мултимедийна апаратура и компютърен софтуер за използването й; 
- познания по работата и обслужването на аудиовизуална апаратура и апаратура за 

симултанен превод; 
- да познава административните процедури и практики на НАТО; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво „NATO 

SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ); 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 02.11.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
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4. Описание на длъжността: Длъжността е в конферентния център на СКО. Служителят 
отговаря за подготовката и поддръжката на работата на центъра. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отделение в конферентния център на СКО.  
6. Основни задължения: 
а) отговаря за поддръжката и използването на разнообразна аудиовизуална техника, 

разположена в конферентните зали; 
б) осигурява компетентна поддръжка на аудиовизуалната апаратурата по време на 

конференции, семинари, брифинги и учения, включително при посещения на официални 
делегации; 

в) подготвя материали и осигурява пропуски за официални делегации и големи групи 
посетители; 

г) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта; 
д) няма подчинени служители или командни функции. 
 
7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО. 

 

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

ХОЛАНДИЯ 

I. Щабен помощник (операции за сигурност и защита на базите) 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Холандия, 

Брунсум, щаб на Съвместното командване на силите на НАТО.  
2. Номер и наименование на длъжността: OJN SPS 0050, Staff Assistant (Sec Ops and 

Base Defence). 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или 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 - 3322 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 
- опит от работа по контрол на достъпа и защитата на сгради и инфраструктура; 
- опит от разследване при нерегламентиран достъп в сгради и инфраструктура, и участие 

в операции за сигурност; 
- познаване на операциите за сигурност, персонална защита и защита на базите на НАТО; 
- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво NATO 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 17.09.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Отделът осигурява контрола на достъпа и защитата на 

сградите и инфраструктурата в щаба на Съвместното командване на силите на НАТО  
5. Подчиненост: Подчинен е на ръководителя на отделение „Сигурност”. 
6. Основни задължения: 

а) контрол на достъпа (входа и изхода) в щаба на Съвместното командване на силите на 

НАТО; 

б) наблюдава системата за нерегламентиран достъп; 

в) осигурява персоналната защита на VIP персонал на територията на базата; 

г) осигурява защита на сградите и инфраструктура в базата чрез патрулиране и 

наблюдение; 

д) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 
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7. Допълнителни условия: Може да се наложи оперативно предислоциране и 
командироване в и извън границите на НАТО. 

 
 

 

Д. В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ, 

ИТАЛИЯ 

I. Щабен помощник (архивиране) 

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

Съвместното командване на силите на НАТО. 

2. Номер и наименование на длъжността: ОJS ZIM  0130, Staff Assistant (Archiving). 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- средно; 
б) военно звание – старши сержант (главен старшина); 
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 притежава опит от работа със система за обработка на информация и документация; 
- да притежава опит в обработка на служебна кореспонденция; 
- да познава административните процедури и практики на НАТО; 
- да притежава оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за 

работа в екип; 
- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво „NATO 

SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 01.07.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността:  Длъжността е в отделение „Управление на информацията“ 

в Съвместно командване на силите на НАТО. Служителят администрира и архивира 

документите, обработвани в щаба. 
5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отделение „Управление на информацията“.  
6. Основни задължения: 
а) отговаря за администрирането и архивирането на документите, обработвани в щаба на 

командването; 
б) поддържа и актуализира каталог на документите, обработвани в щаба на 

командването; 
в)  осигурява и при необходимост улеснява докъпа до документите, обработвани в щаба 

на командването, от адресати, имащи право на оторизиран достъп до тях; 
г) изпълнява други задачи поставени, от началника на отделение „Управление на 

информацията“; 
д) няма подчинени служители или командни функции. 
7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО. 

 

Е. В СУХОПЪТНОТО КОМАНДВАНЕ НА НАТО В ИЗМИР, ТУРЦИЯ 

I. Щабен помощник (документално обслужване и управление на документооборота) 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Турция, Измир, 

Сухопътно командване на НАТО. 
2. Номер и наименование на длъжността: OLC SSX 0080 Staff Assistant (Records and 

Documents Management). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 



 

 9 

а) образование, специалност и/или квалификация: 
- средно образование; 
б) военно звание – ефрейтор (старши матрос); 
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 притежава опит в подготовка, получаване и изпращане на служебна кореспонденция; 
- да познава административните процедури и практики на НАТО; 
- да притежава оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за 

работа в екип; 
- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
- да притежава валидно свидетелство за управление на МПС, категория “B”;  
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво NATO 

COSMIC TOP SECRET/A или национално на ниво не по-ниско от „Строго секретно”. 
(Стартира се процедура за издаване на необходимия сертификат за достъп само на 
номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20.10.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността:  Длъжността е в отделение „Поддръжка на управлението“ в 

Сухопътното командване на НАТО. Служителят отговаря за документалното обслужване и 

управление на документооборота. 
5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отделение „Поддръжка на управлението“.  
6. Основни задължения: 
а) отговаря за получаване и изпращане на служебна кореспонденция в щаба на 

Сухопътния компонент на НАТО; 
б) изпълнява куриерски услуги в щаба на Сухопътния компонент на НАТО; 
в) осигурява регистрирането, обработката и разпространението на класифицирани 

материали с гриф NATO COSMIC TOP SECRET/A в щаба на Сухопътния компонент на 
НАТО; 

г) организира съхранението на документи в отделението;  
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. 

 

Ж. В ОБЕДИНЕНИЯ ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР НА СИЛИТЕ НА НАТО В 

БИДГОШЧ, ПОЛША 

I. Щабен помощник (складиране и поддръжка на материалните средства) 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация Полша, Бидгошч, 

Обединен тренировъчен център на силите на НАТО. 
2. Номер и наименование на длъжността: TFC SSE 0040 – Staff Assistant 

(Warehouse/Equipment Maintenance) 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
– средно образование.  
б) военно звание – старшина (мичман); 
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 уточнени. 
д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 
- опит от съхранение и водене на отчет на материални средства; 
- опит от изпълнение на задължения в логистиката, транспорта и поддръжката на 

инфраструктура; 
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- да познава административните процедури и практики на НАТО; 
- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
- да притежава валидно свидетелство за управление на МПС, категория “B”; 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво NATO 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ); 

 з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 22.11.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Отделът осигурява поддръжката на личния състав с 

имущества и консумативи, и поддръжка на инфраструктурата в Обединения тренировъчен 
център на НАТО. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отделение „Инфраструктура и доставки”. 
6. Основни задължения: 
б) участва в поддръжката на инфраструктурата в Обединения тренировъчен център; 
б) въвежда и актуализира базата данни за наличните материалните средства; 
в) подготвя заявки и проверява коректността на постъпилите при него заявки; 
г) пакетира и изпраща имущество до вътрешните получатели; 
д) подпомага приемането и изпращането на участниците в учения на Обединения 

тренировъчен център; 
е) използва автоматизираната система за следене на материалните средства; 
ж) извършва инвентаризация на складовите наличности; 
з) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 
7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО. 
 

З. В ОБЕДИНЕНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ В ТОРЕХОН, 

ИСПАНИЯ 

I. Щабен помощник (административно осигуряване) 

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

Обединен център за въздушни операции на НАТО. 

2. Номер и наименование на длъжността: OKT SSP 0060, Staff Assistant (Admin and 

supply). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- средно образование; 
б) военно звание – сержант; 
в) вид въоръжени сили - от ВВС;  
г) ниво на владеене на чужд език - 3322 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 
- да притежава опит в подготовка, получаване и изпращане на служебна кореспонденция; 
- да познава административните процедури и практики на НАТО; 
- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво NATO 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ); 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 17.09.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Човешки ресурси, административно 

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

Служителят отговаря за обработването на входящата и изходяща кореспонденция и 
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документи, класифициране и архивиране на документите и унищожаване на класифицирани 

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

обслужване и регистратура“.  
6. Основни задължения: 
а) отговаря за получаване и изпращане на служебна кореспонденция в щаба на 

Обединения център за въздушни операции на НАТО; 
б) изпълнява куриерски услуги в щаба на Обединения център за въздушни операции на 

НАТО; 
в) осигурява регистрирането, обработката и разпространението на класифицирани 

материали в щаба на Обединения център за въздушни операции на НАТО; 
г) организира съхранението и регистрацията на документи в отдела;  
д) изпълнява други поставени му задачи от началника на отдел „Човешки ресурси, 

административно обслужване и регистратура“; 
е) няма подчинени служители или командни функции. 
 
7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО. 

 

И. ВЪВ ВТОРИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА НАТО В НЕАПОЛ, ИТАЛИЯ 
I . Началник на мобилен тим за ремонт на КИС  
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Италия, Неапол, 

Втори свързочен батальон на НАТО (2nd  Signal Bn).  
2. Номер и наименование на длъжността: ODS MCA 0090 (Chief Mobile CIS 

Maintenance Team 3). 
3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- средно образование; 
- специалност – Комуникационни и информационни системи. 
б) военно звание – старши сержант (главен старшина); 
в) вид въоръжени сили - от всички видове;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001; 
д) минимални години професионален опит – минимум 5 години по специалността; 
е) специфични изисквания: 
- опит от работа по планиране, конфигуриране, разработване и поддръжка на 

информационни системи; 
- умения за поддръжка и ремонт на компютърни конфигурации; 
- опит от развръщане на средства за комуникация на тактическо ниво; 
- опит от поддръжка на мрежи и от информационни операции; 
- инициативност, комуникативност и умения за работа в екип; 
- да притежава добри умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво COSMIC 

TOP SECRET/ATOMAL или национално на ниво не по-ниско от „Строго секретно“. 
(Стартира се процедура за издаване на необходимия сертификат за достъп само на 
номинирания военнослужещ); 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 17.11.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в секцията за поддръжка и ремонт на 

Мобилната КИС и кибер защита. Служителят отговаря за поддръжката на електронните 

средства за комуникация развърнати на позиции. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на секция за поддръжка и ремонт на 

Мобилната КИС и кибер защита. 
6. Основни задължения: 
а) ръководи работата на Мобилния тим за ремонт на КИС 3. 
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б) организира поддръжката на електронната апаратура на развърнати позиции. 
в) контролира и оценява работата по КИС на личния състав от мобилния тим. 
г) проверява за съвместимостта и техническото функциониране на средствата на 

придадените формирования.  
7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

страните-членки на НАТО. 

 

II. Щабен офицер (планиране на комуникациите) 

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

свързочен батальон на НАТО (2nd  Signal Bn).  

2. Номер и наименование на длъжността: ОDS GOX 0030, Staff Officer (Communications 

Operational Plans).    

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 – Комуникационни и информационни системи; 

б) военно звание – капитан (капитан-лейтенант); 

в) вид въоръжени сили - от всички видове;  

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- практически опит от работа в щаб бригада или по-старши щаб; 

- познания по КИС на НАТО – концепции, политики, архитектура; 

- познания по КИС на НАТО – планиране на способностите и процедури за 

програмиране; 

- опит от работа с офис оборудване и съвременните информационни системи; 

- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- да притежава добри умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
- да притежава валидно свидетелство за управление на МПС, категория “B”; 

ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво NATO 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 

издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 02.01.2018 г. 

е) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Командната група, секция „S-3 - Операции и 

учения”. Служителят отговаря за тренировката и подготовката за учения и операции на 

подчинените подразделения.  

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на секция „S-3 - Операции и учения”. 

6. Основни задължения: 

а) подпомага подготовката и изготвянето на планове за развръщане, учения и операции 

на батальона и подчинените му модули по отношение на командването и управлението; 

б) организира работата на секция „Операции и учения”; 

в) дава експертиза по приложимостта на комуникационните плановете и изпълнението на 

системните конфигурации; 

г) изготвя оперативните инструкции за комуникационното оборудване и електронната 

апаратура; 

д) участва в развръщането за учения и операции с Центъра за командване, управление и 

технически контрол (Command and Control and Technical Control Centres (C2TCC)). 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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Й. В ЩАБА НА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“ (БРЮИЕ) 
I. Офицер по разпределение на честотите 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Гърция, Лариса, 

щаб на БрЮИЕ. 
2. Номер и наименование на длъжността: PECG 602 Freq MGMT Officer  
3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина;  
- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-

квалификационна степен „Магистър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина – 
за военнослужещите притежаващи военно звание „майор“; 

- специалност – Комуникационни и информационни системи. 
б) военно звание капитан/ майор; 
в) вид въоръжени сили - от Сухопътните войски;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001.  
д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво бригада или по-старши щаб; 
- познания в областта на провеждане на международни операции по поддържане на мира; 
- опит в управление на честотите и административните процедури по КИС; 
- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- да притежава добри умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво NATO 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 14.08.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в отделение „G-6”. Служителят отговаря за 

управление на честотите и обучението по свързочната система в Бригадата и подчинените 

формирования. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отделение „G-6”. 

6. Основни задължения: 
а) отговаря за управление на честотите и дейностите свързани с комуникационната и 

информационна система в бригадата; 
б) координира въпросите по планирането, развитието и използването на свързочната 

система на бригадата; 
в) разработва концепции, стандартизационни документи и стандартни оперативни 

процедури, свързани с комуникационната и информационна система на бригадата; 
г) подпомага дейността на началника на G-6 по всички въпроси на радио свръзката.     
7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване след решение на 

Политико-военния комитет. 
 

   

K. В КОРПУСА ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ НА НАТО В ТУРЦИЯ (NRDC - T) 
I. Оперативен офицер (дежурен по изисквания за информация за приятелските сили) G-
3 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Турция, Истанбул,  
Корпус за бързо развръщане на НАТО (NRDC-T). 

 2. Номер и наименование на длъжността: RDC3G31213 - OPS OFFICER B 
(Watchkeeper Frendly Forces Information Requirements). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
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- специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина;  

- специалност – не се изисква определена; 
б) военно звание – капитан; 
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 се изисква.  
е) специфични изисквания: 
- познаване на оперативните процедури и документи; 
- опит в обработка и управление на информация за оперативната обстановка; 
- опит в наблюдение на оперативната обстановка в оперативен център; 
- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво NATO 

SECRET и национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 31.01.2018 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Операции”, секция 

„Операции/Планиране” на корпуса. Служителят отговаря за ефективното наблюдение и 

своевременно докладване на обстановката на командването на Корпуса за бързо развръщане. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на секция „Операции/Планиране”. 
6. Основни задължения: 

а) участва в процеса на наблюдение на оперативната обстановка в оперативния център. 

б) координира изпълнението на оперативните заповеди в рамките на NRDC-T. 

в) подготвя документи и презентации по оперативната обстановка. 

г) координира обмяната на информация с подчинените щабове и военни формирования. 

д) участва в дейностите на съвместния оперативен център на корпуса. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

Л. В ЦЕНТЪРA НА НАТО ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОРСКИ 

ОПЕРАЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО НА О-В КРИТ 
I. Щабен офицер (планиране на ученията) 

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

Военноморска база Суда.  
2. Номер и наименование на длъжността: NMC ETB 1010, Staff Officer (Exercise 

planning).  
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 – капитан-лейтенант; 
в) вид въоръжени сили - от Военноморските сили;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001.  
д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 
- опит от работа в  национален или международен щаб; 
- опит от планиране на учения на национално и международно ниво; 
- познания на принципите на ръководство и планиране на тактическо и оперативно ниво; 
- познания на процеса на контрол и отчет на учения на НАТО; 
- опит от участие в морски операции и международни учения; 
- инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
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- да притежава умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 
офисни програмни продукти; 

ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на NATO 
SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 06.10.2017 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Учения и подготовка”, подпомага 

началника на сектор „Планиране на учения”.  

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на сектор „Планиране на учения”. 
6. Основни задължения: 

а) участва в процеса на планиране на учения; 

б) подготвя детайлни писмени инструкции (сценарии) и  модели на учения; 

в) подпомага провеждането на учения и изготвя анализи и оценки за тях. Поддържа 

базата данни на Центъра; 

г) изготвя експертни оценки и насоки за работа в областта на обучението и оценка на 

ефективността на системата за обучение; 

д) участва във всички дейности по планиране на обучението в Центъра. 
7.  Допълнителни условия: 

Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване извън пункта за 

постоянна дислокация  

 

М. В АВИОБАЗА СИГОНЕЛА, ИТАЛИЯ  

I. Координатор по управление на изискванията по разузнаването 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Италия, Сигонела, 

Съюзно командване по операциите, Сили на НАТО за съюзно земно наблюдение. 
2. Номер и наименование на длъжността: OGS OIZ 0050, IRM Coordinator. 
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;  
- специализация – разузнаване, аерокосмическо разузнаване се счита за предимство. 
б) военно звание – капитан (капитан-лейтенант); 
в) вид въоръжени сили – от всички видове (с предимство за служба „Военна 

информация“ и ВВС;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит – 4 години в областта на разузнаването;  
е) специфични изисквания: 

- да притежава опит от работа в разузнавателни формирования; 

- да притежава опит от координиране в областта на военното разузнаване на различни 

нива; 

- да притежава опит от събиране на разузнавателни данни в съвместни или 

многонационални учения и операции; 

- да притежава опит от разработване на разузнавателни документи; 

- да притежава задълбочени познания по съвременните разузнавателни и наблюдателни 

системи на НАТО; 

- предишен опит в разузнавателни мисии е предимство; 

- предишен опит в планиране използването на специализирани въздушни средства за 

наблюдение е предимство. 
ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво „NATO 

SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „Секретно”. (Стартира се процедура за 
издаване на необходимия сертификат за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 02.01.2018 г. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 



 

 16 

4. Описание на длъжността: Длъжността е отдел „Разузнаване, наблюдение и събиране 
на разузнавателни данни” ISR (MOB),  сектор „Управление на изискванията на 
разузнаването“ (IRM). Служителят координира изискванията по разузнаването и събирането 
на разузнавателни данни в отдела. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на сектор „Управление на изискванията на 
разузнаването“. 

6. Основни задължения: 
- координира процеса на управление на изискванията на разузнаването и събирането на 

разузнавателни данни; 
- разработва и поддържа план за събиране на разузнавателни данни и стандартни 

разузнавателни  изисквания; 
- координира дейността на служителите по планиране на сензорите и изготвяне на 

докладите; 
- следи за изпълнението на задачите по събиране на данни и преформулира дейностите 

при необходимост; 
- следи в реално време дейностите по събиране на данни, предоставя експертиза по  

събирането на данни, исканията за допълнителна информация и заявките, свързани с 
обслужване и поддържане на сензорите. 

7. Допълнителни условия: Може да се наложи оперативно предислоциране и 
командироване в и извън границите на НАТО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


