
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

21.07.2017 г.          № ОХ - 698            София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на конкурс за заемане на длъжности от 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия в международни организации и в други 

международни инициативи 

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 от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия в международни организации и в други 

международни инициативи, съгласно приложението. 

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

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

длъжността, съгласно приложението.  

3. До 01.09.2017 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т. 2, 

да подадат рапорт по команден ред. В рапорта 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 11.09.2017 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 на кандидатите, независимо от резолюцията върху тях. Рапортите 

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 

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

настоящата заповед; 



 

 2 

- 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; 

- заверено копие на последния атестационен формуляр; 

- копие на свидетелство за правоуправление (ако се изисква за 

длъжността). 

5. До 21.09.2017 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 на кандидатите за участие в конкурса, окомплектовани 

съгласно т. 4. 

5.2. Списък на военнослужещите подали рапорти 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: s.petrov1@so.mil.bg. 

6. Рапортите на кандидатите от Министерството на отбраната, 

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

човешките ресурси” – МО до 21.09.2017 година. 

7. До  10.10.2017 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 17.10.2017 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). 

9. До 08.11.2017 г. комисията по т. 6 да разгледа на заседание 

кандидатурите на допуснатите кандидати по документи, да проведе 

събеседване с тях и да ги класира.  

mailto:posts.abroad@mod.bg
mailto:s.petrov1@so.mil.bg
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10. До 15.11.2017 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 международни организации и 

в други международни инициативи. 

2. Образец на Списък на военнослужещите подали рапорти. 

 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

      

 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 
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С П И С Ъ К 

НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В  МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

А. В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В МОНС, БЕЛГИЯ 

I. Щабен офицер в отдел "Логистика" 

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

командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия. 

2. Номер и наименование на длъжността: ОSC LPP 0111. 

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 – логистика се счита за предимство. 

б) военно звание – майор/капитан III ранг;  

в) вид въоръжени сили - от всички видове.  

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

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

отбраната или щаб на НАТО; 

- познаване на системата за планиране на НАТО в областта на логистиката; 

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

- познаване на организационната структура на НАТО; 

- опит свързан с планирането в международна среда се счита за предимство;  

- добри организационни и координационни качества, инициативност, комуникативност; 

- 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 01.12.2018 година. 

е) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в секция „Логистични планове и изисквания“ на 

отдел „Логистика“ в Съюзното командване по операциите на НАТО в SHAPE в Монс, 

Белгия. 

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

6. Основни задължения: 

a) Подпомага разработването, координирането и адаптирането на Плана за готовност за 

действие (RAP) с насоченост към Изнесените щабни елементи за интеграция на НАТО 

(NATO Force Integration Units – NFIU); 

б) По указания, съгласувано с Главната квартира на НАТО и щаба на Съюзното командване 

по трансформацията на НАТО и подчинените командвания участва в разработването на 

стратегически документи, оперативни планове, политики, концепции и указания в пълния 

спектър на провежданите от Алианса операции; 

в) По указания подпомага разработването и предоставя експертиза в областта на ресурсите 

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

с  RAP и NFIU;  

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

отдела; 
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д) Координира планирането, провеждането и изготвянето на резултатите от планиращи 

конференции; 

е) Участва при провежданите периодични инструктажи и тренировки;   

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

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

и) Координира изпълнението на поставените задачи с подчинените командвания, центровете 

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

партньори; 

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

отговорности. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

Б. В ЩАБА НА НАТО ПО СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ В МОНС, БЕЛГИЯ 

I. Офицер за анализ и разработване на планове 

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

НАТО по специални операции. 

2. Номер и наименование на длъжността: OSO PFA 0020, J5 Future Analysis and Planning 

Developer. 

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;  

- не се изисква определена; 

б) военнослужещ с военно звание – майор/капитан III ранг; 

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени. 

е) специфични изисквания: 

- опит от работа в структура на Сили за специални операции на тактическо и/или оперативно 

ниво; 

- опит по планиране на специални операции; 

- опит от работа по оперативното планиране в съвместен щаб; 

- опит за ефективно използване на наличните ресурси за планиране, координиране и контрол 

за изпълнение на мисиите. 

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

 - 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 17.07.2018 година. 

е) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Планиране”, сектор „Анализ и 

планиране”.  

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на сектор „Анализ и планиране” 

6. Основни задължения: 

а) разработва мерките за ефективност в NSHQ и тяхното съгласуване с другите отдели; 

б) извършва анализ и оценка на планове на основата на съгласуваните мерки за ефективност; 

в) участва в планиращите мероприятия на отдел „Планиране”; 

г) участва като инструктор при провеждане на курсове в NSHQ; 

д) осъществява координация с други формирования и организации в сферата на отговорност. 
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7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

В. В АГЕНЦИЯТА НА НАТО ПО КИC: 

I. Щабен офицер по операциите.   

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

Агенция на НАТО по комуникация и информации.  

2. Номер и наименование на длъжността: NOX MOB 0040. 

 3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  

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

квалификационна степен „Бакалавър“ в страната или приравнена квалификация в чужбина;  

- специалност – Комуникационни и информационни системи; 

б) военно звание - 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: 4 години щабен опит по специалността. 

е) специфични изисквания: 

- да притежава опит от щабна работа в бригада и/или по-старши щаб в областта на КИС; 

- да притежава опит от участие в операции по КИС; 

- опит от работа в сферата на КИС от учения/операции в отговор на кризи; 

- способност за анализ на факти, данни и умения за работа в екип. 

- оперативност, инициативност, деловитост, комуникативност; 

- 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 „Секретно”. (Стартира се процедура за издаване на 

необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 17.08.2018 година. 

и) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Операции“. Служителят е в състава на 

оперативния екип, като част от оперативния център на Агенцията.  

5. Подчиненост: Подчинен е началника на отдел „Операции”. 

6. Основни задължения: 

- подпомага началника на отдела с информация за оперативното състояние по КИС; 

- координира с оперативния център на Агенцията ежедневния брифинг за състоянието на 

КИС; 

- при необходимост подготвя брифинги и информация за текущото състояние; 

- осъществява координация с други формирования в сферата на отговорностите си; 

- изпълнява и други задачи, поставени му от  началника на отдела. 

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

командироване в и извън границите на НАТО. 

 

Г. В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

(IFC)- МОЛСУЪРТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

I. Анализатор в секция "Евразия"   

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

Великобритания, Център за обединяване на разузнавателната информация (IFC).  

2. Номер и наименование на длъжността: NAU 00700, Анализатор в секция „Евразия”. 

 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;  
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- специалност – разузнаване. 

б) военно звание - майор/капитан III ранг; капитан /капитан-лейтенант. 

в) вид въоръжени сили: от всички видове (с предимство от служба „Военна информация”). 

г) ниво на владеене на чужд език:  английски език  3333 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит: – не по-малко от 3 години в областта на 

разузнаването.  

е) специфични изисквания: 

- практически опит в разузнавателната дейност и по въпросите на сътрудничеството в НАТО 

в областта на разузнаването; 

- познаване на доктрините, процедурите и оборудването свързани с разузнаването в НАТО; 

- умения за работа със системата за обмен на разузнавателна информация на НАТО; 

- познаване на процеса на добиване и управление на разузнавателна информация; 

- организационни, координационни и комуникативни способности; 

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

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

TOP SECRET “ 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 01.08.2018 година. 

и) период на заемане на длъжността: три години. 

 4. Описание на длъжността: Служителят отговаря за добиване, обработване, оценка и 

предоставяне на своевременна разузнавателна информация за различни структури на НАТО. 

5. Подчиненост: Пряко е подчинен на началника на секция „Евразия”. 

6. Основни задължения: 

а) отговаря за разработването на разузнавателни продукти, касаещи проблемни области от 

Евразия; 

б) поддържа постоянна връзка с разузнавателни елементи от НАТО на различно ниво за 

събиране и оценка на разузнавателна информация; 

в) подпомага с разузнавателна информация силите на НАТО, участващи в операции. 

г)  изнася разузнавателни брифинги за оценка на обстановката. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

Д. ЩАБА НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА В РУМЪНИЯ: 

I. Щабен офицер (поуки от практиката) 

1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Крайова,  Румъния, 

Щаб на Многонационална Бригада.  

2. Номер и наименование на длъжността: RMB TLX 0020. 

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 – не се изисква определена. 

б) военно звание – капитан/майор; 

в) вид въоръжени сили: от Сухопътни войски, с предимство за военнослужещи от състава 

на 2-ра механизирана бригада. 

г) ниво на владеене на чужд език:  английски език  2222 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит: не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- опит от учения на ниво бригада или по-високо;  

- опит от управление на личен състав, финансови ресурси и материали;  

- опит от участие в мисии на НАТО; 

- организационни, координационни и комуникационни умения; 
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- 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 „секретно”. (Стартира се процедура за издаване на 

необходимото разрешение за достъп само на номинирания военнослужещ). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 01.07.2018година. 

и) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в секция „Поуки от практиката”. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на секция „Поуки от практиката”. 

6. Основни задължения: 

- главен съветник по всички въпроси свързани с поуките от практиката; 

- формулира процедурите и координира дейностите свързани с поуките от практиката; 

- подпомага разработването на концепции, планове и процедури; 

- формулира резултатите и изготвя препоръки за подобряване на дейностите в резултат на 

изводите от  поуките от практиката; 

- участва в разработването на доктрини с включване на идентифицираните поуки от 

практиката.  

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

командироване в и извън границите на НАТО. 

 

II. Щабен офицер (подготовка) 

1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Крайова,  Румъния, 

Щаб на Многонационална Бригада.  

2. Номер и наименование на длъжността: RMB TTX 0020. 

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 – не се изисква определена. 

б) военно звание – капитан/майор; 

в) вид въоръжени сили: от Сухопътни войски, с предимство за военнослужещи от състава 

на 2-ра механизирана бригада. 

г) ниво на владеене на чужд език:  английски език  2222 съгласно STANAG 6001. 

д) минимални години професионален опит: не са уточнени.  

е) специфични изисквания: 

- щабен опит по планиране, координиране и провеждане на индивидуална или групова 

подготовка;  

- опит от учения на ниво бригада или по-високо; 

- опит от участие в мисии на НАТО. 

- организационни, координационни и комуникативни способности; 

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

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

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 01.07.2018година. 

и) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в секция „Подготовка”. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на секция „Подготовка”. 

6. Основни задължения: 

- подпомага планирането и разработването на подготовката на бригадата; 

- подпомага процеса на идентифициране и оценка на тренировъчните цели; 

- участва в процеса на определяне, координиране, оценка и преглед на индивидуалната и 

колективна подготовка, щабните директиви и оперативните процедури; 

- участва в разработването и оценката на плановете за подготовка;  
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- участва в планирането и провеждането на подготовката в отдела и бригадата. 

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

командироване в и извън границите на НАТО. 

 

Е. ВЪВ ВОЕННОМОРСКОТО КОМАНДВАНЕ НА НАТО В НОРТУУД, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

I. Щабен помощник (протокол) 

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

Великобритания, Военноморско командване на НАТО.  

2. Номер и наименование на длъжността: OMC ZPX 0030, Staff Assistant (Protocol). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) военно звание – старши сержант/ главен старшина; 

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- опит в получаването, разпределянето и изпращането на служебна кореспонденция; 

- познаване на административните процедури и практики на НАТО; 

- опит в работата с мултимедийна апаратура и компютърен софтуер за използването й; 

- познания по работата и обслужването на аудиовизуална апаратура; 

- координационни и комуникативни способности; 

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

- да притежава свидетелство за управление на МПС категория “C“, притежаването на 

свидетелство за управление на МПС категория “D“ e предимство. 

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 16 април 2018 година. 

и) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Служителят подпомага офицера по Протокола и обслужване 

на конференции. Отговаря за всички аспекти по административното осигуряване на 

посещенията на официални гости в щаба на Военноморското командване на НАТО, в това 

число настаняване, транспортно осигуряване, процедури за достъп в зоните за сигурност, 

резервации, връзка с щабове и цивилни организации, предварителна подготовка на 

посещенията и брифингите. 

5. Подчиненост: Подчинен на офицера по Протокола и обслужване на конференции. 

6. Основни задължения: 

а) административното осигуряване на посещенията на официални гости в щаба на 

Военноморското командване на НАТО, в това число настаняване, транспортно осигуряване, 

процедури за достъп в зоните за сигурност, резервации, връзка с щабове и цивилни 

организации, предварителна подготовка на посещенията и брифингите. 

б) Осигурява протоколна поддръжка на провежданите от щаба учения и конференции. 

в) Изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 

г) Няма подчинени служители или командни функции. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

Ж. ВЪВ ВТОРИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА  НАТО (NATO CIS GROUP) 

I. Щабен помощник (администрация) 
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1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Неапол, Италия, 

Втори свързочен батальон на  НАТО (NATO CIS Group) 

2. Номер и наименование на длъжността: ODSGXX 0080, Staff Assistant (Administration). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

- специалност – не се изисква определена. 

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

в) вид въоръжени сили - от всички видове;  

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

д) минимални години професионален опит: - не са уточнени; 

е) специфични изисквания: 

- опит в получаването, разпределянето и изпращането на служебна кореспонденция; 

- познаване на административните процедури и практики на НАТО; 

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

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

 - да притежава свидетелство за управление на МПС категория „С“, притежаването на 

свидетелство за управление на МПС категория „СЕ“ e предимство. 

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 служител). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 19 септември 2018 година. 

е) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Офиса на командира на 2-ри свързочен 

батальон на НАТО. Служителят осъществява административна поддръжка на командването 

на батальона. 

5. Подчиненост: Подчинен е на командира на Втори свързочен батальон на НАТО.  

6. Основни задължения: 

а) отговаря за получаване и изпращане на служебна кореспонденция в щаба на батальона; 

б) осигурява регистрирането, обработката и разпространението на класифицирани материали 

в щаба на батальона; 

в) организира съхранението и регистрацията на документи;  

г) обработва  и изготвя военна кореспонденция от протоколи, бележки и брифинги; 

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.  

 

З. В ЩАБА НА БРИГАДА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (БРЮИЕ) 

I. Административен помощник/ шофьор в офиса на началника на щаба на БрЮИЕ 

1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Лариса, Гърция, Щаб 

на Бригада Югоизточна Европа (БрЮИЕ) 

2. Номер и наименование на длъжността: PECGA007, Clerk/Driver. 

3. Изисквания за заемане на длъжността:  

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) за военнослужещ с военно звание – ефрейтор/младши сержант/сержант; 

в) вид въоръжени сили - от Сухопътни войски;  

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

д) минимални години професионален опит: - 3-годишен опит като водач на МПС. 

е) специфични изисквания: 
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- опит от административна работа на ниво батальон и по-високо е предимство; 

- опит в работа с класифицирана информация е предимство; 

- опит в управление на автомобил в различни теренни и сезонни условия; 

- добри умения за ориентиране по карта; 

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

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

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

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 служител). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 26 септември 2018 година. 

е) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Служителят работи в офиса на началника на щаба на 

бригадата. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на щаба на бригадата. 

6. Основни задължения: 

а) подготовка и разпределение на входяща и изходяща кореспонденция – регистриране и 

отчет. 

б) изготвяне на доклади и съобщения; 

в) отговаря за опазването на поверената му документация, съгласно инструкциите; 

г) отговаря за техническата изправност и поддръжка на поверения му автомобил; 

д) изпълнява административни задачи в офиса;  

е) подпомага обработката на класифицирани документи; 

ж) изпълнява и други задачи в сферата си на компетентност. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

II. Административен помощник/ шофьор в отделение G-3 

1. Град, държава, щаб или орган на международната организация: Лариса, Гърция, Щаб 

на Бригада Югоизточна Европа (БрЮИЕ) 

2. Номер и наименование на длъжността: PECG302, Clerk/Driver. 

3. Изисквания за заемане на длъжността:  

а) образование, специалност и/или квалификация: 

- средно образование; 

- специалност – не се изисква определена. 

б) за военнослужещ с военно звание – ефрейтор/младши сержант/сержант; 

в) вид въоръжени сили - от Сухопътни войски;  

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

д) минимални години професионален опит: - не са уточнени; 

е) специфични изисквания: 

- опит от административна работа на ниво батальон и по-високо е предимство; 

- опит в работа с класифицирана информация е предимство; 

- опит в управление на автомобил в различни теренни и сезонни условия; 

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

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

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

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 служител). 

з) очаквана дата на заемане на длъжността: след 18 август 2018 година. 

е) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Служителят работи в отделение G-3 на БрЮИЕ. 
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5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отделение G-3. 

6. Основни задължения: 

а) изпълнява задълженията на административен помощник и шофьор в G-3; 

б) подготовка на кореспонденцията – регистриране и отчет. 

в) подпомага дейността на администрацията на G-3; 

г) отговаря за опазването на поверената му документация, съгласно инструкциите; 

д) изпълнява и други задачи в сферата си на компетентност. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 


