
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

07.07.2017 г.          № ОХ - 661        София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на конкурс за заемане на 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 

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 длъжности от военнослужещи и 

цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задграничните 

представителства на Р България, 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”, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОВСРБ и изискванията за 

заемане на длъжността, съгласно приложението.  

3. До 01.08.2017 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т. 2, 

да подадат рапорт/заявление по команден ред. В рапорта/заявлението 

кандидатите посочват конкретна длъжност/длъжности от приложението, за 

която/които кандидатстват и могат да изразят желание да бъдат разгледани за 

всички длъжности, на изискванията на които отговарят.  

4. До 11.08.2017 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/заявленията на кандидатите, 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; 

- копие на удостоверение за владеене на английски език съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001, валидно съгласно изискванията на раздел 
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VII, т. 11а от  МЗ №ОХ-620/08.08.2016 г. считано към датата посочена в т. 3 на 

настоящата заповед; 

- кадрова справка; 

- копие на протокол за годишен профилактичен медицински преглед с 

отразени последващи експертни решения по годността на военнослужещия, 

заверено към датата на подаване на рапорта от кадровия орган по местослужене 

(за военнослужещите); 

- медицинско свидетелство за работа в чужбина (за цивилните 

служители); 

- заверено копие на последния атестационен формуляр / формуляр за 

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

- копие на свидетелство за правоуправление (ако се изисква за 

длъжността). 

5. До 21.08.2017 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 (Excel) на 

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

адрес: i.yordanov@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 21.08.2017 година. 

7. До  29.08.2017 г. комисията, определена с МЗ № ОХ-499/22.07.2015 г., 

изм. с МЗ № OХ-184/07.03.2016 г. и МЗ № OХ-846/02.11.2016 г. да разгледа 

подадените рапорти, да провери приложените към тях документи и да изготви 

протокол за допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на условията по 

т. 2 от настоящата заповед. 

8. До 01.09.2017 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)/ръководители на структури и 

персонално по телефон (чрез имейл). 
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9. До 29.09.2017 г. комисията по т. 6 да разгледа на заседание 

кандидатурите на допуснатите кандидати по документи, да проведе 

събеседване с тях и да ги класира.  

10. До 02.10.2017 г. Комисията по т. 6 да организира изготвянето на 

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

представи. 

11. 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)/ръководители на 

структури или персонално по телефон (имейл), и да организира процедурата по 

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 в Интернет страницата на Министерството на отбраната 

(www.mod.bg).  

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

Приложение:  

1. Списък на длъжностите за заемане от военнослужещи и цивилни 

служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и Българската армия в задграничните 

представителства на 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 ДЛЪЖНОСТИТЕ 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. ВЪВ ВОЕННО-ПОЛИЦЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ (ВПЦУ) 

НА НАТО В БИДГОШЧ, ПОЛША 
I. Началник на отдел „Образование и подготовка“  
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Бидгошч, Полша, 

Военно-полицейски център за усъвършенстване на НАТО. 
2. Номер и наименование на длъжността: 15 (Branch head NATO MP COE Education and 

Training Branch). 
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;  
- образователно-квалификационна степен „Магистър“ по гражданска или военна 

специалност в страната или приравнена квалификация в чужбина; 
- специализация – не се изисква определена. 
б) военно звание – полковник (капитан I ранг)/ подполковник (капитан II ранг); 
в) вид въоръжени сили - от служба „Военна полиция“;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001.  
д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  
е) специфични изисквания: 

- познаване и прилагане на стандартите и процедурите на НАТО в областта на 

образованието и подготовката; 

- познаване на процеса по разработване на доктрините в НАТО; 

- опит в планирането и провеждането на подготовката, курсовете и ученията; 

- способност за работа и предишен опит от работа в международна среда; 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни; 
- добри умения за работа 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 10 октомври 2017 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Началникът на отдел „Образование и подготовка“ отговаря 

за координацията на работата в своя отдел и развитието на дейности по образованието и 

подготовката, организирани от ВП на НАТО. 
5. Подчиненост: Подчинен е на заместник-директора/началника на щаба на ВПЦУ на 

НАТО. 
6. Основни задължения: 

- планира, организира, координира и наблюдава дейностите в областта на образованието, 

подготовката и ученията; 

- докладва и информира заместник-директора/началника на щаба на ВПЦУ на НАТО по 

всички въпроси от своите компетенции; 

- планира, организира и осигурява вътрешно и външно образование и подготовка, както и 

курсове, свързани с дейността на военната полиция; 
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- разработва и провежда курсове, работни срещи, семинари за военно-полицейските 

операции на НАТО; 

- ръководи процеса по вътрешно оценяване и ревизиране на учебните планове, възможни 

сценарии и тестове, така че те да отговарят напълно на оперативните изисквания; 

- наблюдава дейността на преподавателите и мобилните образователни и тренировъчни 

екипи; 

- ръководи процеса по подобренията и предлага изменения в доктрини, процедури и 

стандарти възникнали в процеса на обучение; 

- наблюдава експертите по направления при изучаване, оценяване и анализ на поуки от 

операции, учения и експерименти; 

- насърчава събирането и анализа на съответни данни и създаването на информация; 

- участва, във взаимно сътрудничество с другите центрове за усъвършенстване, с други 

организации на НАТО, международни организации и институции, имащи отношение към 

дейностите по обучение и образование, касаещи военната полиция; 

- изпълнява и други задачи, поставяни му от заместник-директора/началника на щаба на 

ВПЦУ на НАТО. 
7. Допълнителни условия: Може да се наложи оперативно предислоциране и 

командироване. 
 

Б. В АГЕНЦИЯТА НА НАТО ПО ПОДДРЪЖКА И СНАБДЯВАНЕ В КАПЕЛЕН, 

ЛЮКСЕМБУРГ 
I. Координатор по връзката с агенцията  
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Капелен, 

Люксембург, Агенция на НАТО по поддръжка и снабдяване (NSPA). 
2. 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; 
- стратегически курс (за кандидатите с военно звание „полковник (капитан I ранг)“); 
- специалност – логистика. 
б) военнослужещ с военно звание – полковник (капитан I р.)/подполковник (капитан II 

р.); 
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: 
- опит от работа в областта на многонационалната логистика; 
- опит от провеждане на самостоятелни разработки и ръководство на програмни 

колективи; 
- да познава поуките от практиката на водените от НАТО и ЕС операции и мисии; 
- да познава средата за сигурност и оценката на съвременните заплахи; 
- да познава недостига на отбранителни способности и мерки за тяхното преодоляване; 
- да познава многонационалните подходи и форми за развитие на сътрудничеството в 

областта на отбраната; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира 
се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания 
военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 15 септември 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
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4. Описание на длъжността: Длъжността е в Агенцията на НАТО по поддръжка и 

снабдяване (NSPA) в Капелен, Люксембург. Служителят подпомага отговорните структури 

от Министерството на отбраната и Българската армия при доставката на стоки и услуги за 

нуждите на въоръжените сили на Р България чрез NSPA. 
5. Подчиненост: Пряко е подчинен на министъра на отбраната, функционално на 

военния представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО. 
Методическо ръководство получава директно от дирекциите на Министерството на 
отбраната по компетентност. 

6. Основни задължения: 

- подпомага отговорните структури от МО и БА при доставката на стоки и услуги за 

нуждите на ВС на РБ чрез Агенцията; 

- докладва на националния представител в Борда за управление на NSPА към NSPO, 

текущите процедури на NSPА, свързани с логистичната поддръжка на мисии и операции на 

Алианса и възможностите за логистично осигуряване на въоръжените сили; 

- представлява националните военни органи пред NSPA за ефективното и цялостно 

осигуряване на българските контингенти зад граница при изпълнение на сключените 

договори; 

- предоставя информация на политическото и военно ръководство на Министерството на 

отбраната за възможностите на NSPА за поддръжка и ремонт на техника; 

- предоставя информация за възможностите на NSPА за осигуряване стратегически 

въздушен транспорт за  нуждите на БА; 

- осигурява контакти на националния представител в Борда на управление на NSPА към 

NSPO за включване в процедурите на Агенцията на български фирми; 

- предоставя актуална информация относно стартирането и провеждането на процедури 

за доставка на стоки и услуги за нуждите на НАТО, ЕС и други международни организации; 

- проучва и предоставя информация за текущото състояние на реализираните от NSPА 

Пакети от способности на Алианса; 

- поддържа контакти с Програмните офиси по отделните направления на NSPA с цел 

предоставянето на актуални ценови оферти за доставка на военно оборудване, военна 

техника, други имущества и услуги; 

- подпомага изпълнението на Програмата за утилизация на излишното въоръжение и 

бойни припаси чрез възможностите на NSPА; 

- осигурява актуална информация по процесите на реализация на Пакетите от 

способности, по които Р България е страна-домакин по линия на Програмата за инвестиции 

в сигурността (NSIР);  

- участва във всички заседания, свързани с текущите въпроси на Агенцията 

(трансформация, административно преструктуриране и др.) и изготвя месечни доклади; 

- подпомага участието на националния представител в заседанията на Борда за 

управление на NSPА към NSPO и представителите в Административно-финансовия и 

Логистичния комитети; 

- осигурява актуална информация и поддържа връзки с офиса на Програмата за 

управление на стратегическия транспорт на НАТО (NAМP); 

- предоставя информация на националния представител в Борда за управление на NSPА 

към NSPO чрез ежемесечни доклади за извършената от него дейност и дейността на 

Агенцията по отношение промяната в акцентите в провежданата политика при осигуряване 

на операциите на Алианса, ЕС и ООН; 

- след упълномощаване от националния представител в Борда за управление на NSPА 

към NSPO, го представлява, в заседанията на Борда на директорите, както и представлява 

националните представители в Административно-финансовия и Логистичния комитети и 

представителите в отделните партньорства по въоръженията (WSPs) и други работни групи; 

- изпълнява и други задачи, поставени от министъра на отбраната, началника на 

отбраната и военния представител на началника на отбраната във Военния комитет на 

НАТО. 
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В. В ЦЕНТЪРА НА НАТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА (COE-DAT) В АНКАРА, 

ТУРЦИЯ: 
I. Началник на отдел „Трансформация” 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Анкара, Турция, 

Център на НАТО за борба с тероризма (CoE-DAT). 

2. Номер и наименование на длъжността: 1401, Chief of Transformation Department 

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; 

- стратегически курс. 

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 уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- да познава оперативните планиращи документи на НАТО; 

- да познава документите на НАТО, свързани с трансформацията; 

- да познава съвременните методи и средства за борба с тероризма; 

- да познава средата за сигурност и оценката на съвременните заплахи; 

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

националната сигурност; 

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

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

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

продукти. 

ж) разрешение за достъп до класифицирана информация на НАТО на ниво „COSMIC 

TOP SECRET/АТОМАL“ и национално на ниво „строго секретно”. (Стартира се процедура 

за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 10 юли 2018 година. 

и) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Служителят работи с екипа на началника на щаба по 

въпросите, свързани с трансформацията. 

5. Подчиненост: Пряко е подчинен на началника на щаба. 

6. Основни задължения: 

- отговаря за въпросите, свързани с трансформацията в CoE-DAT; 

- ръководи работата на отдела чрез началниците на сектори; 

- по указания на директора и на началника на щаба разработва концепции, стандартни 

оперативни процедури и инструкции; 

- разработва проекти на концепции и свързаните с тях доктрини и способностите на 

центъра; 

- участва в многонационални работни групи по въпроси, свързани с трансформацията. 

7. Допълнителни условия: Може да се наложи оперативно предислоциране и 

командироване в и извън границите на НАТО. 

8. Други, незадължителни условия: 

- владеенето на френски и/или турски език е предимство; 

- опит от работа в международна среда е предимство; 

- преминат курс за борба с тероризма е предимство. 
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Г. В ГРУПАТА ЗА КООРДИНИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ 

КОНТИГЕНТИ В ЦЕНТРАЛНОТО КОМАНДВАНЕ НА САЩ (USCENTCOM) В 

ТАМПА, ФЛОРИДА, САЩ: 

I. Национален представител 

1. Град, щат, държава, щаб или орган на международната организация: Тампа, 

Флорида, САЩ, Централно 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; 

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: 

- да познава националните планиращи документи в областта на отбраната; 

- да познава процесите по планиране, подготовка и участие на българските контингенти в 

операции извън страната; 

- да познава оперативните планиращи документи, щабните процедури и доктрината за 

съвместни операции на НАТО; 

- да познава организационната структура на НАТО; 

- способност за събиране, обработка и разпределяне на информацията; 

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

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

продукти; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво „NATO SECRET” 

или национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира се процедура за издаване на 
необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 15 юли 2018 година. 

и) период на заемане на длъжността: за една година с възможност за удължаване 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Групата за координиране на участието на 

български контингенти в Централното командване на САЩ (USCENTCOM). Служителят 

отговаря за координиране на цялостния процес по участието на български контингенти в 

операции извън страната с USCENTCOM. 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на министъра на отбраната и началника на 

отбраната. Методическото ръководство получава от командващия на Съвместното 

командване на силите. 

6. Основни задължения: 

- координира цялостния процес по участието на български контингенти в операции извън 

страната с USCENTCOM; 

- организира и води работата на Групата за координиране на участието на български 

контингенти в USCENTCOM; 

- поддържа постоянен работен контакт със Съвместното командване на силите; 

- поддържа постоянен работен контакт със старшите национални представители на 

контингентите на Р България; 

- анализира информацията от USCENTCOM, свързана с контингентите и я предоставя на 

Министерството на отбраната и на Съвместното командване на силите; 

- изпълнява и други задачи, свързани със спецификата на координацията. 

 

Д. В ДЕЛЕГАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ 
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I. Координатор по сътрудничеството с Агенцията на НАТО по комуникации и 

информация (NCIA) той и национален експерт в Агенцията 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 

Делегация на Р България към НАТО, Служба на съветника по въпросите на отбраната. 
2. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
За военнослужещ: 
- 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 – КИС; 
- стратегически курс. 
За цивилен служител: 
- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: магистър. 
- област на висше образование: Природни науки, математика и информатика, Технически 

науки, Сигурност и отбрана. 
- професионално направление: Математика, Информатика и компютърни науки, 

Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника, 
Национална сигурност.   

б) за военнослужещ с военно звание – полковник (капитан I ранг) или за цивилен 
служител; 

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: 
- за военнослужещия не са уточнени; 
- за цивилния служител - минимум 12 години на длъжност в МО и/или структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 
е) специфични изисквания: 
- опит от работа в областта на командване, управление и комуникации на ниво 

Министерство на отбраната, щаб на отбраната или щаб на НАТО; 
- опит по всестранното осигуряване на органите на стратегическо ръководство на 

въоръжените сили; 
- да познава системата за командване и управление на стратегическо, оперативно и 

тактическо ниво; 
- да познавана структурата и реда за работа в Делегацията; 
- да познава проектите за модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили;  
- да познава процесите на развитие на НАТО и на европейската и глобална сигурност; 
- да владее методите на анализ, оценка и подготовка на решения по проблеми на 

националната сигурност; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

COSMIC TOP SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „строго 
секретно”. (Стартира се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп 
само на номинирания служител). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 15 септември 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на съветника по въпросите на 

отбраната в Делегацията на Р България към НАТО, като същевременно е акредитирана в 

NCIA. Служителят координира цялостното сътрудничество и информационния обмен в 

областта на способности по C4ISR между Агенцията и националните структури. 
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5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на съветника по въпросите на отбраната, а 

по отношение на дейността му в NCIA – на ръководството на Агенцията. 
6. Основни задължения: 

- координира информационния обмен в областта от способности по C4ISR между NCIA 

и националните структури, посредством Делегацията, съгласно утвърдената в Анекс А на 

Меморандума за разбирателство между Организацията на НАТО по комуникации и 

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

- подпомага Агенцията със специфична техническа експертиза; 

- координира изпълнението от Агенцията на проектите по изграждане и поддръжка на С3 

способности в интерес на въоръжените сили на Р България в областите КИС, кибер отбрана, 

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

програма „България в НАТО и Европейската отбрана 2020”; 

- координира дейността и пряко участва в заседанията на Направляващия комитет по 

способности за командване и управление на ВВС (AirC2SC и подчинените му работни 

органи); 

- координира участието на българската индустрия и академичната общност в проектите, 

реализирани от Агенцията; 

- представя и защитава в Агенцията национални позиции и изисквания по проектите, 

както и следи за тяхното прилагане; 

- информира националните структури за всички новости и перспективи в НАТО за 

развитие на способности в областта на C4ISR; 

- участва в координацията на многонационални проекти, осъществявани от Агенцията; 

- подпомага националното прилагане на практиките на Агенцията относно обслужването 

на  C4ISR системи  през времето на целия им жизнен цикъл; 

- участва в заседанията на националните експерти, акредитирани като координатори в 

Агенцията; 

- подпомага подготовката и участието на представителите от страната в надзорните 

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

управление на ВВС (AirC2 SC); 

- подпомага участието и при нужда лично участва в редовните заседания на Работната 

група на националните технически експерти от страните (WGNTE) в различни формати; 

- анализира информацията от заседанията, в които участва и я предоставя в 

Министерството на отбраната; 

- изпълнява и други задачи, поставени му от съветника по въпросите на отбраната, 

свързани с развитие на способности в областта на C4ISR. 

 

II. Координатор по политика по въоръженията в Службата на съветника по 

въпросите на отбраната 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 

Делегация на Р България към НАТО. 
2. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
За военнослужещ: 
- 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 цивилен служител: 
- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: магистър. 
- област на висше образование: Технически науки, Сигурност и отбрана 
- професионално направление: Машинно инженерство, Национална сигурност.   
б) за военнослужещ с военно звание – подполковник (капитан II ранг) или за цивилен 

служител; 
в) вид въоръжени сили - от всички видове;  
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г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001.  
д) минимални години професионален опит: 
- за военнослужещия не са уточнени; 
- за цивилния служител - минимум 10 години на длъжност в МО, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 
е) специфични изисквания: 
- опит от работа в областта на политиката по въоръженията и политико-военните аспекти 

на противоракетната отбрана на ниво Министерство на отбраната или щаб на НАТО; 
- да познава планиращите документи и процедури на НАТО; 
- да познава организационната структура на Международния секретариат на НАТО; 
- да познава процесите на развитие на НАТО и на европейската и глобална сигурност; 
- да познавана структурата и реда за работа в Делегацията; 
- да владее методите на анализ, оценка и подготовка на решения по проблеми на 

националната сигурност; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира 
се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания 
служител). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20 август 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на съветника по въпросите на 

отбраната в Делегацията на Р България към НАТО. Служителят подпомага и активно 

допринася за работата на Службата в областта на политиката по въоръженията като 

осигурява експертиза по въпроси, свързани с политиката по въоръженията, противоракетната 

отбрана, научната и развойната дейност. 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на съветника по въпросите на отбраната. 
6. Основни задължения: 
- поддържа експертиза в областта на политиката по въоръженията, противоракетната 

отбрана, проучванията и развитието; 
- участва в дейността на Конференцията на националните директори по въоръженията 

(CNAD), Комитета по отбранителна политика и планиране във формат „Противоракетна 
отбрана“ (DPPC MD), Комисията НАТО-Русия във формат „Противоракетна отбрана“ (NRC 
MD)– временно суспендирана; 

- подготвя материали и участва в заседанията на Северноатлантическия съвет, когато се 
разглеждат въпроси в областта на възложените отговорности; 

- подпомага съветника по въпросите на отбраната при организиране на подготовката и 
участието на министъра на отбраната и неговите заместници в мероприятия на НАТО; 

- изготвя становища по въпросите, свързани с политиката по въоръженията и политико-
военните аспекти на противоракетната отбрана; 

- координира участието на представителите от страната и при необходимост лично 
участва в заседанията на комитетите на НАТО, свързани с политиката по въоръженията и 
политико-военните аспекти на противоракетната отбрана; 

- подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности; 
- анализира информацията от заседанията, в които участва и я предоставя в 

Министерството на отбраната; 
- изпълнява и други задачи, поставени му от съветника по въпросите на отбраната, 

свързани с политиката по въоръженията, противоракетната отбрана, проучванията и 
развитието. 

 

III. Координатор по ресурсите в Службата на съветника по въпросите на отбраната 
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1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 
Делегацията на Р България към НАТО. 

2. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
За военнослужещ: 
- 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 цивилен служител: 
- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: магистър; 
- област на висше образование: Природни науки, математика и информатика, Технически 

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

Електротехника, електроника и автоматика, Машинно инженерство, Транспорт, 
корабоплаване и авиация, Материали и материалознание, Комуникация и компютърна 
техника, Икономика, Национална сигурност.   

б) за военнослужещ с военно звание – подполковник (капитан II ранг) или за цивилен 
служител; 

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: 
- за военнослужещия не са уточнени; 
- за цивилния служител - минимум 10 години на длъжност в МО, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 
е) специфични изисквания: 
- да притежава опит от работа в областта на ресурсите, бюджета и инвестициите в 

областта на сигурността на ниво Министерство на отбраната; 
- да познава документите на НАТО, регламентиращи бюджета на организацията, 

включително Програмата на НАТО за инвестиции в областта на сигурността (NSIP); 
- да познавана структурата и реда за работа в Делегацията; 
- да познава организационната структура на НАТО; 
- да е запознат с политиката, регламентиращите документи и процедури на НАТО в 

областта на ресурсите, бюджета и инвестициите в областта на сигурността. 
- да познава процесите на развитие на НАТО и на европейската и глобална сигурност; 
- да владее методите на анализ, оценка и подготовка на решения по проблеми на 

националната сигурност; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира 
се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания 
служител). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20 август 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на съветника по въпросите на 

отбраната в Делегацията на Р България към НАТО. Служителят подпомага и активно 

допринася за работата на Службата в областта на политиката по планиране и управление на 

ресурсите, и инвестициите в областта на сигурността.  

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на съветника по въпросите на отбраната. 
6. Основни задължения: 
- поддържа експертиза в областта на политиката по планиране и управление на ресурсите 

и програмата на НАТО за инвестиции в областта на сигурността; 
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- участва в дейността на Борда по политика и планиране на ресурсите (RPPB) и в 
Инвестиционния комитета (IC); 

- подготвя материали и участва в заседанията на Северноатлантическия съвет, когато се 
разглеждат въпроси в областта на възложените отговорности; 

- подпомага съветника по въпросите на отбраната при организиране на подготовката и 
участието на министъра на отбраната и неговите заместници в мероприятия на НАТО; 

- изготвя становища по въпросите, свързани с ресурсите и инвестициите в областта на 
сигурността; 

- участва в дейностите по планиране и изпълнение на проектите по NSIP; 
- координира участието на представителите от страната и при необходимост лично 

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

- изготвя становища по въпросите на ресурсите и инвестициите в областта на 
сигурността; 

- осъществява координация с координатора по връзката с Агенцията на НАТО за 
поддръжка и снабдяване (NSРА). 

- подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности; 
- анализира информацията от заседанията, в които участва и я предоставя в 

Министерството на отбраната; 
- изпълнява и други задачи, поставени му от съветника по въпросите на отбраната, 

свързани с политиката по планиране и управление на ресурсите, и с инвестициите в областта 
на сигурността. 

 

IV. Координатор по разузнаването в Службата на военния представител 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 

Делегацията на Р България към НАТО. 
2. 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 –  разузнаване. 
б) военнослужещ с военно звание – подполковник (капитан II ранг)  
в) вид въоръжени сили - от всички видове;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001.  
д) минимални години професионален опит – не са уточнени. 
е) специфични изисквания: 
- практически опит в разузнавателната дейност и по въпросите на сътрудничеството в 

НАТО в областта на военното разузнаване на стратегическо ниво; 
- да притежава опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно командване на силите, Служба 

„Военна информация”, Министерство на отбраната или щаб на НАТО;  
- да познава организационната структура на НАТО, оперативните планиращи документи 

и щабните процедури на НАТО; 
- да познава политиката, регламентиращите документи и процедурите на НАТО в 

областта на разузнаването, електронната война и неразпространението на ОМП; 
- да познава и умее да работи със системата за обмен на разузнавателна информация на 

НАТО (BICES); 
- да владее добре методите на анализ, оценка и подготовка на решения по проблеми на 

националната сигурност; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни, опит при изготвяне на документи; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира 
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се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания 
военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20 юни 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на военния представител в 

Делегацията на Р България към НАТО. Служителят е и точка за контакт между 

разузнавателните структури на НАТО и служба „Военна информация“. 
5. Подчиненост: Подчинен е на военния представител на началника на отбраната във 

Военния комитет на НАТО. В процеса на работа получава задачи и докладва на заместника 
на военния представител в НАТО. 

6. Основни задължения: 

- участва в дейността на работните органи на НАТО и поддържа експертиза в областта на 

военното разузнаване, електронната война, неразпространението на ОМП, командването, 

управлението и комуникациите; 

- участва в работата на Работната група на ВК по разузнаването MCWG(INT); NEWWG и 

MCWG (Ops) Infoops, CP (Defence format); 

- подготвя материали и участва в заседанията на Военния комитет на НАТО и на 

Северноатлантическия съвет, когато се разглеждат въпроси в областта на възложените 

отговорности; 

- координира участието на представителите от страната и при необходимост лично 

участва в заседанията на групите на НАТО, свързани с разузнаването, електронната война, 

неразпространението на ОМП и военните аспекти на командването, управлението и 

комуникациите; 

- подпомага военния представител на началника на отбраната за изготвяне на становища 

по въпросите, свързани с разузнаването, електронната война, неразпространението на ОМП и 

военните аспекти на командването, управлението и комуникациите; 

- изучава политиката и архитектурата на разузнаването в НАТО, документите от 

съгласуваната разузнавателна продукция, стратегическите разузнавателни изисквания и 

разузнавателни аспекти на документите на Алианса и изготвя становища по тях; 

- координира, изготвя и представя в Международния военен секретариат на НАТО, 

съгласувано с военния представител, национални становища по въпроси, свързани със 

сферата на отговорности; 

- координира въпросите по обмена на разузнавателна информация със структурите на 

НАТО; 

- координира националното участие в разузнавателната система на НАТО за 

предупреждение и системата за обмен на разузнавателна информация BICES; 

- анализира и изпраща в страната проекти на документи на НАТО по разузнаването и 

военното сътрудничество за съгласуване и становища; 

- анализира информацията от заседанията на всички органи, свързани с разузнаването, 

електронната война, неразпространението на ОМП в НАТО и я предоставя в 

Министерството на отбраната; 

- изпълнява и други задачи, поставени му от военния представител на началника на 

отбраната във Военния комитет на НАТО и от заместника му. 

 

V. Координатор по военно сътрудничество в Службата на военния представител 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 

Делегацията на Р България към НАТО. 
2. 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. 
б) военнослужещ с военно звание – подполковник (капитан II ранг)  
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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: 
- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно командване на силите, Министерство на 

отбраната или щаб на НАТО; 
- да притежава опит в областта на военното сътрудничеството, контрола на въоръженията 

и човешките ресурси; 
- да познава оперативните планиращи документи и щабните процедури на НАТО; 
- да познава организационната структура на Делегацията на Р България към НАТО; 
- да познава политиката, регламентиращите документи и процедури на НАТО в областта 

на военното сътрудничество, контрола на въоръженията и човешките ресурси; 
- да владее методите на анализ, оценка и подготовка на решения по проблеми на 

националната сигурност; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира 
се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания 
военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20 август 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на военния представител в 

Делегацията на Р България към НАТО. Служителят подпомага и активно допринася за 

работата на Службата в областта на военното сътрудничество, човешките ресурси и контрола 

на въоръженията. 
5. Подчиненост: Подчинен е на военния представител на началника на отбраната във 

Военния комитет на НАТО. В процеса на работа получава задачи и докладва на заместника 
на военния представител в НАТО. 

6. Основни задължения: 

- участва в дейността на работните органи на НАТО и поддържа експертиза в областта на 

военното сътрудничество, човешките ресурси и контрола на въоръженията; 

- участва в работата на Работната група по военно сътрудничество (MCWG(Cooperation)); 

Комитета на НАТО по човешките ресурси (NDMC) и Комитета по контрол на въоръженията 

(VCC); 

- подпомага военния представител на началника на отбраната за изготвяне на становища 

по въпросите свързани с военното сътрудничество, човешките ресурси и контрола на 

въоръженията; 

- подготвя материали и участва в заседанията на Военния комитет на НАТО и на 

Северноатлантическия съвет, когато се разглеждат въпроси в областта на възложените 

отговорности. 

- координира участието на представителите от страната и при необходимост лично 

участва в заседанията на групите на НАТО, свързани с военното сътрудничество, човешките 

ресурси и контрола на въоръженията; 

- подпомага командированите служители от Министерството на отбраната в Делегацията 

по въпроси, свързани с дългосрочното им командироване; 

- подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности; 

- анализира информацията от заседанията на всички органи, свързани с военното 

сътрудничество, човешките ресурси и контрола на въоръженията, и я предоставя в 

Министерството на отбраната; 

- изпълнява и други задачи, поставени му от военния представител на началника на 

отбраната във Военния комитет на НАТО и от заместника му. 
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VI. Координатор по планиране на силите в Службата на военния представител 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 

Делегацията на Р България към НАТО. 
2. 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. 
б) военнослужещ с военно звание – подполковник (капитан II ранг)  
в) вид въоръжени сили - от всички видове;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001.  
д) минимални години професионален опит – не са уточнени. 
е) специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно командване на силите, Министерство на 

отбраната или щаб на НАТО; 
- да притежава опит в областта на отбранителното планиране, планиране на силите и 

стандартизацията; 
- да притежава опит в областта на оперативното използване на ВВС и военните аспекти 

на интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО и /или управление 
на въздушното движение (УВД); 

- да познава оперативните планиращи документи и щабните процедури на НАТО; 
- да познава организационната структура на НАТО; 
- да познава политиката, регламентиращите документи и процедури на НАТО в областта 

на планирането на силите, военните аспекти на интегрираната система за противовъздушна и 
противоракетна отбрана, и стандартизацията в Алианса; 

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

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира 
се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания 
военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20 август 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на военния представител в 

Делегацията на Р България към НАТО. Служителят подпомага и активно допринася за 

работата на Службата в областта на планиране на силите, стандартизацията, както и за 

военните аспекти на интегрираната ПВО и ПРО, и УВД. 
5. Подчиненост: Подчинен е на военния представител на началника на отбраната във 

Военния комитет на НАТО. В процеса на работа получава задачи и докладва на заместника 
на военния представител в НАТО. 

6. Основни задължения: 

- поддържа експертиза в областта на планиране на силите; стандартизацията и военните 

аспекти на интегрираната ПВО и ПРО, и УВД; 

- участва в работата на Работната група към ВК по отбранително планиране и планиране 

на силите - MCWG (D&FP), Работната група към ВК по метеорология и океанография - 

MCWG (METOC) и Работната група към ВК по ПВО и ПРО - MCWG(AMD); 

- подпомага военния представител на началника на отбраната за изготвяне на становища 

по въпросите, свързани с планирането на силите, военните аспекти на интегрираната ПВО и 

ПРО, и стандартизацията; 
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- подготвя материали и участва в заседанията на Военния комитет на НАТО и 

Северноатлантическия съвет, когато се разглеждат въпроси в областта на възложените 

отговорности; 

- координира участието на представителите от страната и при необходимост лично 

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

интегрираната ПВО и ПРО и стандартизацията; 

- подпомага военния представител на началника на отбраната за изготвяне на становища 

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

- подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности; 

- анализира информацията от заседанията на всички органи, свързани с планиране на 

силите; стандартизацията и военните аспекти на интегрираната ПВО и ПРО, и УВД, и я 

предоставя в Министерството на отбраната; 

- изпълнява и други задачи, поставени му от военния представител на началника на 

отбраната във Военния комитет на НАТО и от заместника му. 

 

VII. Координатор по операциите и подготовката в Службата на военния 

представител 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 

Делегацията на Р България към НАТО. 
2. 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. 
б) военнослужещ с военно звание – подполковник (капитан II ранг)  
в) вид въоръжени сили - от всички видове;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001.  
д) минимални години професионален опит – не са уточнени. 
е) специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно командване на силите, Министерство на 

отбраната или щаб на НАТО; 
- да притежава опит в областта на операциите и подготовката; 
- да познава оперативните планиращи документи и щабните процедури на НАТО; 
- да познава системата на НАТО за отговор на кризи; 
- да познава организационната структура на НАТО и на Делегацията на Р България към 

НАТО; 
- да познава политиката, регламентиращите документи и процедури на НАТО в областта 

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

националната сигурност; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира 
се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания 
военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20 август 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Службата на военния представител в 

Делегацията на Р България към НАТО. Служителят подпомага и активно допринася за 

работата на Службата в областта на операциите, подготовката и ученията. 
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5. Подчиненост: Подчинен е на военния представител на началника на отбраната във 
Военния комитет на НАТО. В процеса на работа получава задачи и докладва на заместника 
на военния представител в НАТО. 

6. Основни задължения: 

- участва в дейността на работните органи на НАТО и поддържа експертиза в областта на 

операциите, подготовката и ученията; 

- участва в работата на работната група на ВК по ученията и подготовката MCWG 

(Ex&Trg) и работната група на ВК по операциите MCWG (Ops); 

- координира участието в операции на НАТО, участието в учения на НАТО и в учения по 

Програмата „Партньорство за мир” – ПзМ; 

- подготвя материали и участва в заседанията на Военния комитет на НАТО и 

Северноатлантическия съвет, когато се разглеждат въпроси в областта на възложените 

отговорности; 

- подпомага военния представител на началника на отбраната за изготвяне на становища 

по въпросите, свързани с операциите и подготовката; 

- координира участието на представителите от страната и при необходимост, лично 

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

подготовката; 

- следи военно-политическите въпроси, свързани с провеждането на операции на НАТО и 

изготвя информационни материали, становища и предложения за разработване на 

национални позиции по тези въпроси;  

- подготвя писма, докладни записки и становища в сферата на своите отговорности; 

- анализира информацията от заседанията на всички органи, свързани с операциите, 

подготовката и ученията, и я предоставя в Министерството на отбраната; 

- изпълнява и други задачи, поставени му от военния представител на началника на 

отбраната във Военния комитет на НАТО и от заместника му. 

 

Е. В ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС В 

БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ 

I. Координатор за Работната група на Военния комитет на ЕС 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 

Постоянно представителство на Р България към ЕС. 
2. 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. 
б) военнослужещ с военно звание – подполковник / капитан II ранг 
в) вид въоръжени сили - от всички видове;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 

Владеенето на френски език или втори чужд език от официалните езици в ЕС е предимство. 
д) минимални години професионален опит – не са уточнени. 
е) специфични изисквания: 
- щабен опит на ниво щаб на вид ВС, Съвместно командване на силите, Министерство на 

отбраната или международен щаб; 
- опит в областта на планирането, анализа и поддръжката на операции; 

- опит в изработването на концептуални документи; 

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

националната сигурност; 

- да познава структурата на Постоянното представителство на Р България  към ЕС; 

- да познава политиката, регламентиращите документи и процедури на ЕС, както и 

поетите ангажименти на страната към Съюза; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
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- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 
продукти; 

- да притежава свидетелство за управление на МПС, категория “B” . 
ж) разрешение за достъп до класифицирана информация на ЕС на ниво „EU 

SECRET”, на НАТО „NATO SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. 
(Стартира се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на 
номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 15 юли 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Постоянното представителство на Р 

България към ЕС в Брюксел, Белгия. Служителят участва в работата на Работната група на 

Военния комитет на ЕС. 
5. Подчиненост: Подчинен е на военния представител на началника на отбраната във 

Военния комитет на ЕС. В процеса на работа получава задачи и докладва на заместника на 
военния представител в ЕС. 

6. Основни задължения: 

- участва в работата на Работната група на Военния комитет на ЕС; 

- подпомага участието на военния представител на началника на отбраната във Военния 

комитет на ЕС в работата на Военния комитет на ЕС съобразно функционалната си 

експертиза; 

- представя и защитава националната позиция по обсъжданите въпроси в Работната група 

на Военния комитет на ЕС; 

- своевременно запознава заместника на военния представител на началника на отбраната 

във Военния комитет на ЕС и военния представител с развитието на дискусиите; 

- лично участва в заседанията на Военния комитет на ЕС и изготвя отчети, справки и 

анализи; - участва в заседания на Комитета на страните, предоставящи сили за операции 

на ЕС (Committee of Contributors); 

- поддържа контакти на работно ниво и осъществява координация с дирекциите в 

Министерството на отбраната; 

- изпълнява задълженията на заместника на военния представител на началника на 

отбраната във Военния комитет на ЕС в негово отсъствие; 

- изпълнява и други задачи по указания на военния представител на началника на 

отбраната във Военния комитет на ЕС и неговия заместник. 

 

II. Координатор по отбранителните аспекти на Общата политика за сигурност и 

отбрана  

 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Брюксел, Белгия, 

Постоянно представителство на Р България към ЕС. 
2. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
За военнослужещ: 
- 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 цивилен служител: 
- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: магистър; 
- област на висше образование: Природни науки, математика и информатика, Технически 

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

Електротехника, електроника и автоматика, Машинно инженерство, Транспорт, 
корабоплаване и авиация, Материали и материалознание, Комуникация и компютърна 
техника, Икономика, Национална сигурност.   
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б) за военнослужещ с военно звание – подполковник (капитан II ранг) или за цивилен 
служител; 

в) вид въоръжени сили - от всички видове;  
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001.  
Владеенето на френски език или втори чужд език от официалните езици в ЕС е 

предимство. 
д) минимални години професионален опит: 
- за военнослужещия - не по-малко от 3 г. в областта на дейности на Министерството на 

отбраната, свързани с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС; 
- за цивилния служител - минимум 10 г. на длъжност в МО, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и БА като не по-малко от 3 г. в областта на дейности 
на Министерството на отбраната, свързани с ОПСО на ЕС. 

е) специфични изисквания: 
- да познава процеса на координация и комуникация между Министерството на 

отбраната, Постоянното представителство и МВнР по въпроси на Общата външна политика 
и политика за сигурност (ОВППС) и ОПСО; 

- опит в разработването на национални позиции, становища и други документи, свързани 
с участието на Р България в ОПСО; 

- да познава институционалната рамка на ЕС и процеса на вземане на решения в областта 
на ОПСО; 

- да познава структурата на Постоянното представителство на Р България  към ЕС; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на факти и данни; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти; 
- да притежава свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) разрешение за достъп до класифицирана информация на ЕС на ниво „EU 

SECRET”, на НАТО „NATO SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. 
(Стартира се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на 
номинирания служител). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 15 юли 2018 година. 
е) период на заемане на длъжността: три години. 
4. Описание на длъжността: Длъжността е в Постоянното представителство на Р 

България към ЕС. Подпомага пряко постоянния представител на Р България в ЕС и 

представителя в Комитета по политика и сигурност по отбранителните аспекти на ОПСО и 

участието на Р България в ОПСО. 

5. Подчиненост: Непосредствено е подчинен на Постоянния представител на Р България 

в ЕС, а функционално на представителя в Комитета по политика и сигурност. 
6. Основни задължения: 

- подпомага пряко постоянния представител на Република България в ЕС и 

представителя в Комитета по политика и сигурност в областта на политико-военните 

въпроси на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), в т.ч. развитие на 

сътрудничеството в отбраната (военни и граждански способности, изследвания, 

въоръжения) в рамките на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана (ЕАО), 

както и  в образованието и обучението по ОПСО в рамките на Направляващия комитет на 

Европейския колеж за сигурност и отбрана; 

- изпълнява функциите на лице за контакт с Европейската агенция по отбрана; 

- участва в работата на Специалния комитет на механизма „Атина“ и Борда на 

Сателитния център на ЕС, като подпомага националните представители; 

- участва по компетентност във форматите на работните комитети и групи на Съвета, по 

въпроси на отбранителните способности и сътрудничество; 

- подпомага и координира участието на ръководството на Министерството на отбраната и 

на националните представители/експерти в органи, групи и формати по линия на ОПСО; 

- изпълнява и други задачи от неговата компетентност, поставени му от ръководителя на 

Постоянното представителство и/или представителя в Комитета по политика и сигурност. 
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Ж. В НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО КЪМ СЪЮЗНОТО 

КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В МОНС, БЕЛГИЯ 

I. Координатор по въпросите на Сухопътните войски 
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Монс, Белгия, 

Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО. 
2. 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. 
б) военнослужещ с военно звание – подполковник / 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 по-малко от 2 години на ниво 

Командване на СВ, Съвместното командване на силите, Министерство на отбраната или щаб 
на НАТО. 

е) специфични изисквания: 
- да познава организационната структура на НАТО; 
- да познава основните доктрини, оперативни планиращи документи и щабни процедури; 
- опит от изготвяне на становища, доклади и водене на кореспонденция; 
- опит от изготвяне и представяне на брифинги и участие в дискусии; 
- владеене на методите за анализ, оценка и подготовка на решения по проблеми на 

националната сигурност; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира 
се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания 
военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 1 юли 2018 година. 
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 в Монс, Белгия. Служителят основно 

осъществява координация между Сухопътните войски и военните структури на НАТО. 
5. Подчиненост: Подчинен е на националния военен представител в Съюзното 

командване по операциите на НАТО и на неговия заместник. 
6. Основни задължения: 

- осъществява координация между СВ и военните структури на НАТО; 

- осъществява координация със съответните национални и съюзни органи по всички 

въпроси, касаещи участието на формирования от СВ в операциите и мисиите, силите за 

отговор и учения на НАТО; 

- осъществява координация със съответните национални и съюзни органи по всички 

въпроси, касаещи участието на СВ в сухопътните щабове от Структурата на силите на 

НАТО (NFS (L));  

- осъществява координация и подпомага съответните органи в Съюзното командване по 

операциите на НАТО при разработването на нови и преглед на съществуващи планове и 

документи на НАТО; 

- участва в разработването на становища и предложения до Министерството на отбраната 

и структури на БА по въпросите, свързани с работата на сухопътните войски в НАТО; 

- осъществява координация по въпросите на логистиката и поддръжката от страната-

домакин; 
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- подпомага организирането на посещения на военни делегации от Съюзното командване 

по операциите на НАТО в Р България, както и на национални делегации за участие в 

мероприятия, провеждани в S.H.A.P.E.; 

- изпълнява и други задачи, поставени му от националния военен представител в 

Съюзното командване по операциите на НАТО и от неговия заместник. 

 

II. Координатор по въпросите на Военновъздушните сили  
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Монс, Белгия, 

Национално военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО. 
2. 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. 
б) военнослужещ с военно звание – подполковник / майор  
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 по-малко от 2 години на ниво 

Командване на ВВС, Съвместното командване на силите, Министерство на отбраната или 
щаб на НАТО. 

е) специфични изисквания: 
- да познава организационната структура на НАТО, основните доктрини, оперативни 

планиращи документи и щабни процедури; 
- опит от изготвяне на становища, доклади и водене на кореспонденция; 
- опит от изготвяне и представяне на брифинги и участие в дискусии; 
- владеене на методите за анализ, оценка и подготовка на решения по проблеми на 

националната сигурност; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

SECRET”, на ЕС „EU SECRET” и национално на ниво не по-ниско от „секретно”. (Стартира 
се процедура за издаване на необходимото разрешение за достъп само на номинирания 
военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 1 юли 2018 година. 
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 в Монс, Белгия. Служителят основно 

осъществява координация между Военновъздушните сили и военните структури на НАТО. 
5. Подчиненост: Подчинен е на националния военен представител в Съюзното 

командване по операциите на НАТО и на неговия заместник. 
6. Основни задължения: 

- осъществява координация между ВВС и военните структури на НАТО; 

- координира участието на компоненти от ВВС в операции по поддържане на мира и 

други операции  на НАТО; 

- координира мероприятията по подготовката и участието на представители от ВВС в 

учения на НАТО; 

- участва в разработването на становища и предложения до Министерството на отбраната 

и структури на БА по въпросите, свързани с работата на ВВС в НАТО; 

- подпомага организирането на посещения на военни делегации от Съюзното командване 

по операциите на НАТО във ВВС, както и на национални делегации в Съюзното 

командване по операциите на НАТО; 
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- изпълнява и други задачи, поставени му от националния военен представител в 

Съюзното командване по операциите на НАТО и от неговия заместник. 

 

III. Координатор по въпросите на Военноморските сили  
1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Монс, Белгия, 

Национално военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО. 
2. 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. 
б) военнослужещ с военно звание – капитан II ранг /капитан III ранг 
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 по-малко от 2 години на ниво 

Командване на ВМС, Съвместното командване на силите, Министерство на отбраната или 
щаб на НАТО. 

е) специфични изисквания: 
- да познава организационната структура на НАТО, основните доктрини, оперативни 

планиращи документи и щабни процедури; 
- опит от изготвяне на становища, доклади и водене на кореспонденция; 
- опит от изготвяне и представяне на брифинги и участие в дискусии; 
- владеене на методите за анализ, оценка и подготовка на решения по проблеми на 

националната сигурност; 
- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност и умения за работа в екип; 
- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

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

COSMIC TOP SECRET / ATOMAL”, на ЕС „EU TOP SECRET” и национално на ниво не по-
ниско от „строго секретно”. (Стартира се процедура за издаване на необходимото 
разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20 септември 2018 година. 
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 в Монс, Белгия. Служителят основно 

осъществява координация между Военноморските сили и военните структури на НАТО. 
5. Подчиненост: Подчинен е на националния военен представител в Съюзното 

командване по операциите на НАТО и на неговия заместник. 
6. Основни задължения: 

- осъществява координация между ВMС и военните структури на НАТО; 

- координира участието на компоненти от ВMС в операции по поддържане на мира и 

други операции  на НАТО; 

- координира мероприятията по подготовката и участието на представители от ВВС в 

учения на НАТО; 

- участва в разработването на становища и предложения до Министерството на отбраната 

и структури на БА по въпросите, свързани с работата на ВMС в НАТО; 

- подпомага организирането на посещения на военни делегации от Съюзното командване 

по операциите на НАТО във ВMС, както и на национални делегации в Съюзното 

командване по операциите на НАТО; 

- изпълнява и други задачи, поставени му от националния военен представител в 

Съюзното командване по операциите на НАТО и на неговия заместник. 
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З. В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В МОНС, 

БЕЛГИЯ 

I. Офицер по съвместни операции 

1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Монс, Белгия, 

Съюзно командване по операциите на НАТО.  

2. Номер и наименование на длъжността: OSC OCG 0130, Joint Ops 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. 

б) военно звание: подполковник (капитан II ранг); 

в) вид въоръжени сили:  от всички видове; 

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

д) минимални години професионален опит – не по-малко от 2 години опит в 

планирането на операции;  

е) специфични изисквания: 

- предишен щабен опит в областта на съвместното оперативно планиране Съвместното 

командване на силите, Министерство на отбраната или щаб на НАТО;  

- опит от работата в международна среда или от участие в операции на НАТО; 

- опит в планирането на всички аспекти на съвместните операции; 

- познаване на процедурите за оперативно планиране и провеждане на операции в 

отговор на кризи; 

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

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

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

продукти. 

ж) разрешение 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 необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 20 юли 2018 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Групата за текущи операции на Центъра за 

управление на всеобхватни операции и кризи (CCOMC) към дирекция „Операции“ в 

Съюзното командване по операциите на НАТО – SHAPE.  

5. Подчиненост: Подчинен е на старшия офицер по съвместните операции. 

6. Основни задължения: 

- предоставя експертиза по въпросите на съвместните операции на НАТО;  

- участва в изготвянето на становища и препоръки в интерес на стратегическото 

ръководство на НАТО, в координация с другите дирекции на S.H.A.P.E., а при 

необходимост и с други структури и организации извън АСО, както и с отделни страни 

членки; 

- координира обмена на информацията с подчинените командвания и изготвя насоки за 

действията им;  

- осигурява навременното разпространение на указанията на S.H.A.P.E. и Съюзното 

командване по операциите на НАТО до подчинените командвания; 

- представя позицията на S.H.A.P.E. по време на официални срещи, конференции и 

заседания на ръководни структури (бордове); 

- участва при изготвянето на оперативни доклади, указания и насоки за командната група 

на S.H.A.P.E.; 

- изготвя актуална оперативна информация за операциите и мисиите на НАТО. 

7. Допълнителни условия: 
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- по допълнителни указания и разпореждания може да изпълнява други задължения, 

включително участие в съвместни заседания с посетители в S.H.A.P.E. и изнасяне на 

брифинги пред Командната група и националните военни представители; 

- може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на НАТО. 

 

И. ЕСКАДРИЛА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ (HAW) 

I. Инспектор по качеството на обслужване на самолетите 

1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Папа, Унгария, 

Ескадрила за стратегически въздушни превози (HAW). 

2. Номер и наименование на длъжността: 1601, Инспектор по качеството на 

обслужване на самолетите. 

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. 

б) военно звание: подполковник. 

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 по качеството на обслужване на самолети; 

- да познава международните стандарти и процедури по обслужване на самолети; 

- да познава системите за оценка и контрол на качеството на обслужване на самолети; 

- добри организационни, координационни и комуникативни способности; 
- оперативност, инициативност, деловитост и умения за работа в екип; 
- добри умения за работа с актуалните версии на съвременните офисни програмни 

продукти. 

ж) разрешение 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 необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 1 октомври 2018 година. 

и) период на заемане на длъжността: три години с възможност за удължаване с до 1 г. 

4. Описание на длъжността: Служителят отговаря за поддържане и управление на 

системата за контрол на качеството на обслужване на самолетите в HAW. 

5. Подчиненост: Пряко е подчинен на командира на HAW. 

6. Основни задължения: 

- разработва политиката и целите за организационно развитие на системата за контрол на 

качеството на обслужване на самолетите в ескадрилата; 

- планира и управлява ресурсите за ефективното и цялостно обслужване на самолетите; 

- разработва плана за одит, провежда вътрешните одити в HAW и разработване на 

решенията от констатациите при одита; 

- управлява системата за контрол на качеството на обслужване на самолетите в HAW и 

постигането на по-високи стандарти в обслужването; 

- разработва и поддържа процедурите за контрол на дейността на техническия персонал; 

- отговаря за обучението на техническия персонал съгласно ръководствата на HAW. 
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секретно" и на ниво НАТО "NATO Secret", 
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