
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

25.05.2017 г.             № ОХ - 492                        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 или ал. 2 от ППЗОВСРБ и изискванията за 

заемане на длъжността, съгласно приложението.  

3. До 02.06.2017 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, за които отговарят и 

непосочени в рапорта/заявлението.  

4. До 08.06.2017 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 последния атестационен формуляр/формуляр за оценка 

(не се изисква за цивилните служители по трудово правоотношение); 

- 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; 

- копие на свидетелство за правоуправление, ако се изисква за длъжността. 

5. До 14.06.2017 г. Съвместното командване на силите, щабовете на 

видовете въоръжени сили и структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната, след преминаване по команден ред, да предоставят в дирекция 

„Управление на човешките ресурси” – МО: 

 5.1. Рапортите/заявленията на кандидатите за участие в конкурса, 

окомплектовани съгласно т.4; 

 5.2. Списък на военнослужещите/цивилните служители подали 

рапорти/заявления по приложения образец (Приложение № 2); 

 5.3. Списъците по т. 5.2  да се изпратят и в електронен формат на „Excel” 

на адрес posts.abroad@mod.bg и/или по АИС на Българската армия на адрес: 

s.petrov1@so.mil.bg. 

6. Рапортите/Заявленията на кандидатите от Министерството на отбраната, 

окомплектовани съгласно т.4 да се изпращат в дирекция „Управление на 

човешките ресурси” – МО до 14.06.2017 г. 

7. До 27.06.2017г. 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. 

8. До 30.06.2017 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО да 

уведоми всички участвали в конкурса кандидати, за решенията на комисията по 

т. 7, чрез преките им командири (началници) или ръководители, както и 

персонално по имейл и/или телефон. 

9. До 14.07.2017 г. комисията по т. 7 да разгледа на заседание 

кандидатурите на допуснатите кандидати по документи, да проведе събеседване 

с тях и да ги класира.  

mailto:posts.abroad@mod.bg
mailto:s.petrov1@so.mil.bg
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10. До 20.07.2017 г. Комисията по т. 7 да организира изготвянето на 

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

представи. 

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

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

класирането чрез преките им командири (началници) или ръководители, както и 

персонално по имейл и/или телефон, и да организира процедурата за 

дългосрочно командироване на определените кандидати, съгласно чл. 71 „п” от 

ППЗОВСРБ.  

12. Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи министерски 

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

армия и Интернет страницата на Министерството на отбраната (www.mod.bg).  

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

Приложения: 
  

1. 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; 
 

2. Образец на Списък на военнослужещите/цивилните служители, подали 

рапорти/заявления. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

      

  
  

        КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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)/ сержант (старшина I степен); 

в) вид въоръжени сили - от всички видове;  

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001, като е 

допустима разлика в уменията за слушане и говорене с до една единица на едно от тях;  

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. 

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; 
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д) няма подчинени служители или командни функции. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

Б. 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: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

б) военно звание – младши сержант (старшина II степен)/ ефрейтор (старши матрос); 

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;  

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. 

 

В. 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). 
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3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

б) военно звание – младши сержант/ сержант/ старши сержант; 

в) вид въоръжени сили - от ВВС;  

г) ниво на владеене на чужд език - 3322 съгласно STANAG 6001, като е допустима разлика в 

уменията за слушане и говорене с до една единица на едно от тях; 

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 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. 

 

Г. 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 – старшина (мичман)/ старши сержант (главен старшина)/ сержант 

(старшина I степен); 

в) вид въоръжени сили - от всички видове;  
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г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001, като е 

допустима разлика в уменията за слушане и говорене с до една единица на едно от тях; 

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. 

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. 

 

Д. В НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ В 

СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО (АСО) В МОНС, БЕЛГИЯ 

I. Завеждащ регистратура и обработка на информация 

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

Националното военно представителство на Р България в Съюзното командване по операциите 

на НАТО (АСО). 

2. Номер и наименование на длъжността: Завеждащ регистратура и обработка на 

информация 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

б) военно звание – старшина (мичман)/ старши сержант (главен старшина) 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; 



 

 8 

- да познава структурата на Националното военно представителство в Съюзното командване 

по операциите на НАТО; 

- да познава структурата на НАТО в касаещия го обем; 

- да познава вътрешната нормативна уредба в Министерството на отбраната - структура, 

Устройствения правилник и дейността му в касаещия обем.  

- да познава 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; 

- инициативност, организираност, оперативност, стриктност, дисциплинираност, умение за 

работа самостоятелно и в екип. 

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

ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация на НАТО и ЕС на нива NATO 

COSMIC TOP SECRET ATOMAL и EU  TOP 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 01.08.2017 г. 

е) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Националното военно представителство в 

Съюзното командване по операциите на НАТО. Служителят осъществява дейността в 

регистратурата и отговаря за наличността и правилното отчитане, получаване, използване, 

разпределяне, изпращане и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана 

информация. 

5. Подчиненост: Подчинен е пряко на националния военен представител в Националното 

военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО и заместник-

националния военен представител. 

6. Основни задължения: 

а) Осъществява дейността в регистратурата. 

б) Отговаря за отчитането, приемането, използването, раздаването, събирането и съхранението 

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. 

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 

националния военен представител в Националното военно представителство в Съюзното 

командване по операциите на НАТО. 

ж) Незабавно докладва 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) Следи за  стриктното спазване на изискванията по създаването, обработването и 

съхраняването на класифицирана информация, както и защитата й от нерегламентиран достъп 

от подчинените му служители в регистратурата. 

й) Осъществява куриерската служба на Националното военно представителство в Съюзното 

командване по операциите на НАТО.  

к) Изпълнява и други задачи, свързани със спецификата на работа в Националното военно 

представителство, поставени му от националния военен представител в Съюзното командване 

по операциите на НАТО или заместник-националния военен представител. 
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7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

Е. ВЪВ ВОЕННИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ЕС В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ 

I. Административен помощник на директора на дирекция „КИС” 

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

Военен секретариат на ЕС. 

2. Номер и наименование на длъжността: CIA-02 Administrative Assistant – NCO/WO (AA-

NCO/WO). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование. 

б) военно звание – старши сержант (главен старшина), старшина (мичман), офицерски 

кандидат. 

в) вид въоръжени сили - от всички видове;  

г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3232 съгласно STANAG 6001,  

    - владеенето на френски език е предимство. 

д) минимални години професионален опит – не са определени; 

е) специфични изисквания: 

- да притежава отлична писмена и устна комуникация и висока мотивация за изпълнение на 

длъжността; 

- да притежава оперативност, инициативност, деловитост, тактичност, отговорност и умения 

за работа в екип; 

- да има познания по информационна сигурност; 

- да познава структурата на Военния секретариат ЕС и организационната структура на и ЕС в 

касаещия го обем; 

- да притежава добри умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните 

офисни програмни продукти; 

ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация - 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: 01.08.2017 г. 

е) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в дирекция „Комуникационни и информационни 

системи” във Военния секретариат на ЕС. Дирекцията дава експертиза в областта на КИС при 

планиране на стратегическо и оперативно ниво, елементите на КИС при кризисно планиране и 

подпомага операциите и ученията на ЕС и разработването на политики и насоки за планиране, 

изпълнение и поддръжка на комуникационните и информационни системи. 

5. Подчиненост: Служителят е подчинен на директора на дирекция „КИС” на Военния 

секретариат на ЕС. 

6. Основни задължения: 

а) Осигурява  ежедневната дейност на директора на дирекция „КИС”.  

б) Подпомага в административно отношение дейността на началниците на отдели и щабните 

офицери от дирекция „КИС”.  

в) Изпълнява задълженията, свързани с координатор по сигурността в дирекцията (INFOSEC).  

г) Допринася за ефективността, професионализма и сплотеността в дирекцията с принос в 

административно отношение, при необходимост.  

д)  Изпълнява и други задачи, поставени му от директора на дирекция „КИС. 

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:  
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- Длъжността е пряко свързана с поетия от страната ни ангажимент за попълване на позицията 

директор на дирекция „КИС” с български офицер от 1 август 2017 година. 

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

 

Ж. В „РЕГИОНАЛЕН ХЪБ“ НА НАТО В НЕАПОЛ, ИТАЛИЯ 

I. Щабен офицер (анализатор на разузнавателна информация) 

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

„Регионален Хъб“ на НАТО. 

2. Номер и наименование на длъжността: OJS KMI 0090, Staff Оfficer (Intelligence Analyst). 

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; 

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 – 10 години като анализатор разузнавач се 

считат за предимство;  

е) специфични изисквания: 

- да има щабен опит от съвместни операции и операции на НАТО; 

- да притежава опит от трансгранично разузнаване; 

- да има аналитичен опит от използване на разузнавателни системи; 

- да познава релационните бази-данни; 

- да притежава оперативност, инициативност, деловитост, тактичност, отговорност и умения 

за работа в екип. 

ж) свидетелство за достъп до класифицирана информация – COSMIC TOP SECRET/ B или 

национално на ниво не по-ниско от „Строго секретно”. (Стартира се процедура за издаване на 

необходимия сертификат за достъп само на номинирания служител); 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: 01.09.2017 г. 

е) период на заемане на длъжността: една година, с възможност за удължаване. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в секция „Изследване и анализ” и осигурява в 

средносрочен и дългосрочен план, на оперативно и стратегическо ниво, всеобхватна и 

многостранна експертиза и информация относно съществуващи, зараждащи се и бъдещи 

заплахи за сигурността, стабилността и потенциалните кризи. Секцията осигурява експертиза 

в областта на разузнаването на отдела, отговорен за управление на информацията и приноса 

на „Хъба“. Това се осъществява чрез обмен на информация със страните партньори и по 

отношение на дейностите по сътрудничество и сигурност в координация със секцията за 

управление дейностите на НАТО. Основната дейност на заемащия длъжността е да осигурява 

наблюдение на потенциални кризи и ситуационна осведоменост на „Хъба“. 

5. Подчиненост: Офицерът е подчинен на ръководителя на секцията (OJS KMI 0040). 

6. Основни задължения: 

а) Осигурява  всеобхватна и многостранна експертиза и информация относно съществуващи, 

зараждащи се и бъдещи заплахи за сигурността, риска, стабилността и потенциалните кризи; 

б) Определя и оценява всички текущи и потенциални дейности и операции по сигурността и 

сътрудничеството в координация със секцията за управление дейностите на НАТО и тяхното 

цялостно въздействие върху регионалната стабилност; 

в) Допринася за осигуряване на всеобхватното стратегическо наблюдение на потенциалните 

кризи и ситуационната осведоменост на „Хъба“; 

г) Добива, оценява, анализира, интегрира и интерпретира всякакъв вид информация и 

сведения, като подпомага изискванията за информация на „Хъба“; 

д)  Наблюдава и оценява динамиката в зоната на отговорност на „Хъба“, фокусирайки се 

върху текущите заплахи, рискове и нестабилност като политическа дестабилизация, 
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пиратство, оръжия за масово поразяване, тероризъм, кибер заплахи и транснационални 

предизвикателства. 

7. Допълнителни условия:  

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

НАТО. 
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Заемал международна длъжност: - Щабен офицер 

в ........................, от 20.1.2012 до 20.01.2015 г.

atanasov@abv.bg, 

0889231456

2 …………….. ……………………… …………………………. …….. …………………… ………………. ………………………………………

Списък на военнослужещите/цивилните служители, подали рапорти/заявления от …….
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