
С П И С Ъ К 

 
НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ 

СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА НА МО, ПОДЛЕЖАЩИ НА РОТАЦИЯ ПРЕЗ 2019 И 2020 ГОДИНИ, ЗА КОИТО 

КОНКУРСИ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 
 

Списъкът се обявява на основание утвърдения от министъра на отбраната План с рег. № РД-39-2/04.01.2019 година.  

Целта е подобряване на процеса по попълване на длъжностите и подготовката за изпълнението им, пълноценно 

използване на наличните ресурси, както и осигуряване на достатъчна и навременна информация за длъжностите.  

Настоящият списък съдържа длъжности в задграничните представителства на Р България и в структури на международни 

органи и организации извън територията на страната, които ще бъдат обявени за попълване, чрез конкурси, които ще се 

проведат през 2019 година. 

Списъкът представя най-важната част от основните и специфичните изисквания за длъжностите.  

Предвижда се длъжностите от списъка да бъдат включени в конкурси, които ще бъдат обявени със заповеди на 

министъра на отбраната. При обявяване на конкурсите могат да бъдат допълнително включени или изключени длъжности, в 

зависимост от оперативната необходимост. 

 

№ 

НАЦИОНАЛНО 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

, ЩАБ НА НАТО ИЛИ 

ДРУГА 

МЕЖДУНАРОДНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЛЪЖНОСТ ЗВАНИЕ ВИД ВС ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

1.  Делегация на 

Република България 

към НАТО в Брюксел, 

Белгия 

Координатор по 

интегрирана 

противовъздушна и 

противоракетна 

отбрана и 

управление на 

въздушното 

движение  

 

 

подполковник/ 

цивилен 

служител 

опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

ВВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 

За военнослужещ: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
 

- опит от работа в областта на 
политико-военните аспекти на 
интегрираната противовъздушна и 
противоракетна отбрана на НАТО, 
командването и управлението на 
ВВС на НАТО и управлението на 
въздушното движение на ниво 
Министерство на отбраната, Щаб на 
отбраната, Командване на ВВС 
и/или щаб на НАТО и други 
международни организации; 
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2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333 

За цивилен служител: 
- минимална образователна 

степен, необходима за заемане 
на длъжността: „Магистър”; 
- област на висше образование: 
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; 
Комуникационна и компютърна 
техника; Национална сигурност. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- предишен опит от работа на 
стратегическо или политико-военно 
ниво в международна организация; 
- да познава оперативните 
планиращи документи и щабни 
процедури на НАТО; 
- да познава основните документи на 
Алианса, регламентиращи политико-
военните аспекти на интегрираната 
противовъздушна и противоракетна 
отбрана, командването и 
управлението на ВВС на НАТО и 
управлението на въздушното 
движение; 
- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни; 

- да притежава свидетелство за 

управление на МПС, категория „B” . 

2.  Делегация на 

Република България 

към НАТО в Брюксел, 

Белгия 

Координатор по 

командване, 

управление и 

комуникации 

подполковник

/капитан II 

ранг, цивилен 

служител 

от 

всички 

видове 

ВС 

За военнослужещ: 
1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина;  
- специализация – КИС. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 

- опит от работа в областта на 
командването, управлението и 
комуникациите;  
- опит от работа на ниво 
Министерство на отбраната или щаб 
на НАТО; 
- предишен опит от работа на 
стратегическо или политико-военно 
ниво в международна организация; 
- да познава организационната 
структура на НАТО, оперативните 
планиращи документи и щабни 
процедури на НАТО; 
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- английски език - 3333. 
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.  

2.     Минимални      години 

професионален опит – минимум 

10 години на длъжност в МО 

и/или СППМО и БА. 
3. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- оперативност, инициативност, 
деловитост, комуникативност и 
умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на 
факти и данни, опит при изготвяне 
на нормативни документи; 
- да притежава свидетелство за 

управление на МПС, категория “B” . 

 

3.  Делегация на 

Република България 

към НАТО в Брюксел, 

Белгия 

Завеждащ 

обединена 

регистратура 

старшина/ 

мичман, 

старши 

сержант/  

главен 

старшина, 

цивилен 

служител 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- средно образование. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 2222. 

 

- да притежава опит от работа в 

регистратура за класифицирана 

и/или некласифицирана информация 

национална или на НАТО и ЕС; 

- да познава организационната  

структурата на Делегацията на Р 

България към НАТО; 

- да познава вътрешната нормативна 

уредба в Министерството на 

отбраната и Устройствения 

правилник за дейността му; 

- да познава структурата на НАТО и 

ЕС в касаещия го/я обем; 
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- да притежава свидетелство за 

управление на МПС категория “В”. 

4.  Постоянно 

представителство на РБ 

към ЕС в Брюксел, 

Белгия 

Координатор за 

Работната група на 

Военния комитет на 

ЕС по военните 

способности“ 

подполковник

/капитан II 

ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- да има опит в областта на 

отбранителното планиране и 

планирането на военни способности;  

- да познава организационната 

структура на ЕС; 

- да познава документите, 

регламентиращи дейността на 

Постоянното представителство на 

Р България към ЕС; 

- да е запознат с политиката, 

регламентиращите документи и 

процедурите на ЕС, както и с 

поетите ангажименти на страната 

към ЕС; 

- 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; 

- свидетелство за управление на 

МПС, категория “B”. 

5.  Постоянно 

представителство на РБ 

към ЕС в Брюксел, 

Белгия 

Технически 

секретар 

 

старшина/ 

мичман, 

старши 

сержант/главен 

старшина, 

цивилен 

служител 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- средно образование. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 2222. 

- да има опит при изработването на 

нормативни документи; 

- да познава структурата на ЕС в 

касаещия го/я обем; 

- да притежава свидетелство за 

управление на МПС категория “В”. 
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6.  Военен секретариат на 

ЕС в Брюксел, Белгия 

Офицер  в отдел 

„Концепции и 

способности“ 

подполковник

/капитан II 

ранг, 

 

майор/ 

капитан III 

ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 

- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
2. Ниво на владеене на чужд 
език съгласно STANAG 6001:  
- английски език - 3333. 
владеенето на френски език е 

предимство. 

- опит на ниво Министерство на 
отбраната, национален или 
международен оперативен щаб; 
- да притежава опит в развитието на 

способностите и отбранителното 
планиране; 
- да познава планиращите 

документи в областта на отбраната и 
способностите; 
- да познава структурата и 

функциите на Военния секретариат 
на ЕС; 
- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 
умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на 

факти и данни, опит при изготвяне 
на нормативни документи.  

7.  Военен секретариат на 

ЕС в Брюксел, Белгия 

Офицер в отдел 

„Политики и 

изисквания“ в 

дирекция 

„Комуникационни и 

информационни 

системи“. 

подполковник

/капитан II 

ранг, 

майор/капита

н III ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
- специализация – КИС. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

владеенето на френски език е 

предимство. 

- опит на ниво Министерство на 
отбраната, национален или 
международен оперативен щаб; 
- опит в планирането на 

комуникационно и информационно 
осигуряване; 
- да познава структурата и 

функциите на Военния секретариат 
на ЕС; 
- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 
умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на 

факти и данни, опит при изготвяне 
на нормативни документи. 

8.  Международен военен 

секретариат на НАТО в 

Брюксел, Белгия 

Щабен офицер за 

анализ на 

човешките ресурси  

подполковник

/капитан II 

ранг 

 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 

- опит от заемани длъжности в 

областта на управлението на 

човешките ресурси на ниво щаб на 

въоръжени сили или по-високо в 
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степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

страната или в чужбина; 

- опит от работа с база данни за 

управление на човешките ресурси; 

- да познава организационната 

структура на НАТО; 

- познаване на оперативните 

планиращи документи на НАТО, 

касаещи човешките ресурси; 
- оперативност, инициативност, 
деловитост, комуникативност и 
умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на 
факти и данни, опит при изготвяне 
на документи. 

9.  Съюзното командване 

по операциите на 

НАТО (АСО) в Монс, 

Белгия 

Началник на отдел 

„Информационни 

услуги за 

човешките ресурси” 

полковник/ 

капитан I ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
- минимални години 

професионален опит: 

 - минимум 3 години опит от 

работа в НАТО;  
- 5 години опит в областта на 
управление на човешките 
ресурси e предимство. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- щабен опит на стратегическо или 

оперативно ниво;  

- опит от работа с автоматизираната 

система за управление на човешките 

ресурси; 

- да владее методите на анализ, 

оценка и подготовка на решения по 

проблеми на човешките ресурси; 

- да познава процесите на 

изграждане на новата архитектура на 

НАТО;  

- способност за обективна оценка на 

факти и данни; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

 

  

 

10.  Съюзното командване 

по операциите на 

НАТО (АСО) в Монс, 

Щабен офицер 

(оценка на 

способностите) 

Подполковни

к/капитан II 

ранг 

от 

всички 

видове 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 

- щабен опит от работа на 

тактическо и/или оперативно ниво; 

- щабен опит от оценка на 
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Белгия ВС образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

способностите и поуки от 

практиката; 

- опит в разработването на програми 

за подготовка и провеждане на  

учения; 

- опит в оперативното планиране; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни, опит в 

разработването на нормативните 

документи; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

11.  Съюзното командване 

по операциите на 

НАТО (АСО) в Монс, 

Белгия 

Началник на група 

„Транспорт“ 

майор/ 

капитан III 

ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 

и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина;  
- специалност – логистика, 

направление „Придвижване и 

транспорт“. 

2. Ниво на владеене на чужд език 

съгласно STANAG 6001:  
- английски език - 3333. 

- опит от работа на ниво щаб на 

бригада или по-старши щаб; 

- опит в областта на 

транспортирането и предвижването; 

- познания по транспортното 

осигуряване и оперативното 

планиране; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни, опит в 

разработването на нормативните 

документи; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

12.  Щаб на Съюзното 

командване по 

операциите на НАТО 

(АСО) в Монс, Белгия 

Анализатор  

(данни за целите)  

 

старши 

сержант/ 

главен 

старшина 

 

от 

всички 

видове 

ВС 

Образование, специалност и/или 
квалификация: 
1. Образование, специалност 
и/или квалификация:  
- средно образование. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3322.  

- опит от разузнаването за 

осигуряване на поразяването; 

- опит от заемане на длъжности в  

съвместен национален или 

международен щаб; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 
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умения за работа в екип. 

13.  Централното 

командване на САЩ в 

Тампа, Флорида, САЩ  

Старши национален 

представител 

полковник/ 

подполковник 

опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

СВ 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- да познава основните нормативни 

и други актове в областта на 

отбраната;  

- 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; 

- свидетелство за управление на 

МПС, категория “B”. 

14.  Щаб на Съюзното 

командване по 

трансформацията на 

НАТО (АСТ) в 

Норфолк, САЩ 

Щабен офицер 

(поуки от 

практиката) 

подполковник

/ капитан II 

ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- щабен опит на 

оперативно/стратегическо ниво или  

международен щаб на НАТО; 

- опит в планирането на съвместни 

национални и многонационални 

операции; 

- опит от заемана длъжност в 

областа на поуките от практиката е 

предимство; 

- да познава оперативните 

планиращи документи на НАТО; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 



 9 

умения за работа в екип; 

- способност за обективна оценка 

на факти и данни, опит при 

изготвяне на нормативни 

документи. 

15.  Щаб на Съюзното 

командване по 

трансформацията на 

НАТО (АСТ) в 

Норфолк, САЩ 

Щабен офицер 

(развитие на 

концепции) 

майор/капита

н III ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- щабен опит от работа на 

тактическо и/или оперативно ниво 

или от международен щаб; 

- опит в оперативното планиране на 

съвместни национални и 

многонационални операции; 
- да познава оперативните 
планиращи документи на НАТО; 
- оперативност, инициативност, 
деловитост, комуникативност и 
умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка 
на факти и данни, опит при 
изготвяне на нормативни 
документи. 

16.  Европейското 

представителство на 

Съюзното командване 

по трансформацията на 

НАТО (АСТ) в АСО 

Монс, Белгия 

Щабен офицер 

(координатор на 

проекти) 

подполковник

/капитан II 

ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина.  
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- щабен опит от работа в съвместен 

или многонационален щаб; 

- опит от работа в областта на 

комуникационните и 

информационните системи е 

предимство; 

- опит в управление на проекти в 

областта на развитие на 

способностите е предимство; 

- да познава оперативните 

планиращи документи на НАТО; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип; 

- способност за обективна оценка 

на факти и данни, опит при 

изготвяне на нормативни 
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документи. 

17.  Съвместното 

командване на силите 

на НАТО в Брунсум, 

Холандия 

Офицер за 

координация 

подполковник

/капитан II 

ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

-  щабен опит в национален щаб на 

оперативно или стратегическо ниво, 

или международен щаб; 

- добро познаване на 

организационната структура на 

НАТО, оперативните планиращи 

документи и щабните процедури; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни, опит при 

изработването на нормативни 

документи; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

18.  Съвместното 

командване на силите 

на НАТО в Неапол, 

Италия 

Щабен офицер 

(регионално 

координиране) 

майор/ 

капитан III 

ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- щабен опит от работа на 

тактическо и/или оперативно ниво 

или от международен щаб; 

- да познава организационната 

структура на НАТО, оперативните и 

планиращи документи и щабните 

процедури в НАТО; 

- опит от изпълнение на съвместни 

задачи от военни структури и 

цивилни организации; 

- опит в планирането и 

провеждането на операции по 

поддържане на мира; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни, опит при 

разработването на нормативни 

документи; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 
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19.  Съвместното 

командване на силите 

на НАТО в Неапол, 

Италия 

Щабен помощник 

(архивиране) 

старши 

сержант/ 

главен 

старшина 

 

от 

всички 

видове 

ВС 

Образование, специалност и/или 
квалификация:  
- средно образование. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001:  
английски език 3322. 
 

- да притежава опит от работа по 

обработка на информация и 

документация; 

- да притежава опит от обработка на 

служебна кореспонденция; 

- да познава административните 

процедури и практики на НАТО. 

20.  Сухопътно командване 

на НАТО в Измир, 

Турция 

Щабен офицер 

(Оценка на 

способностите) 

подполковник 

 

опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

СВ 

1. 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. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3333. 

- щабен опит от работа на 

оперативно или стратегическо ниво, 

или международен щаб; 

- опит при оценяване на 

формирования от Сухопътните 

войски по Програмата на НАТО 

CREVAL e предимство; 

- опит от прилагане на методики и 

практики при индивидуална и 

съвместна подготовка; 

- щабен опит при планиране на 

учения и оценка на способностите;   

- способност за обективна оценка на 

факти и данни; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

21.  Сухопътно командване 

на НАТО в Измир, 

Турция 

Офицер за 

координация 

майор/ 
капитан III 

ранг 
 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- щабен опит от работа на 

тактическо и/или оперативно ниво 

или от международен щаб; 

- опит и познания по управление на 

човешките ресурси; 

- да познава административните 

процедури и практики на НАТО; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни, опит при 

разработването на нормативни 

документи; 

- оперативност, инициативност, 
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деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

22.  Военновъздушно 

командване на НАТО в 

Рамщайн, Германия 

Началник на отдел 

„Бойна поддръжка” 

подполковник опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

ВВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина. 
- специализация – логистика. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3333. 

- опит от логистично планиране на 

военновъздушни операции; 

- опит от управление на 

административни, икономически и 

финансови въпроси по бойното 

осигуряване; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни, опит при 

изработването на нормативни 

документи; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

23.  Военноморско 

командване на НАТО в 

Нортууд, 

Великобритания 

Щабен офицер  

(дежурен 

„Разузнаване”)  

капитан III 

ранг, капитан  

лейтенант 

опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

ВМС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина. 
- специализация –  разузнаване. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език - 3333. 

- опит от работа в разузнавателно 

формирование/структура; 

- опит в обобщаване, обработка и 

анализ на разузнавателни данни; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни,  

- опит при изработването на 

разузнавателни документи; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

24.  Корпус за развръщане 

на НАТО в Гърция в 

Солун, Гърция 

Началник на отдел 

„Ефект и влияние“ 

полковник опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

СВ 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина; 

- опит в областта на 

информационните операции e 

предимство; 

- опит от заемана длъжност на ниво 

щаб на бригада или по-високо; 

- щабен опит от международен щаб е 

предимство; 

- участие в мисии и операции на 
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-специализация - мотострелкови, 

танкови, артилерия, инженерни 

или свързочни войски.  
 2. Ниво на владеене на чужд 
език съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3333. 

НАТО на оперативно ниво е 

предимство; 

-  способност за обективна оценка на 

факти и данни; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

25.  Корпус за развръщане 

на НАТО в Гърция в 

Солун, Гърция 

Координатор в 

отдел „Ефект и 

влияние“ 

подполковник опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

СВ 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина. 
-специализация - мотострелкови, 

танкови, артилерия, инженерни 

или свързочни войски.  
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3333. 

- опит в областта на 

информационните операции e 

предимство; 

- опит от заемана длъжност на ниво 

щаб на бригада или по-високо; 

- щабен опит от международен щаб 

е предимство; 

- познаване на организацията, 

доктрините и оперативните 

процедури на НАТО; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип. 

26.  Корпус за развръщане 

на НАТО в Гърция в 

Солун, Гърция 

Началник на 

отделение 

„Концепции“ 

подполковник опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

СВ 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” 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. 

- опит в оперативното планиране; 

- да притежава знания за влиянието 

на новите технологии върху 

начините на водене на война, 

тактиките и доктрините; 

- да познава оперативните 

планиращи документи на НАТО; 

- оперативност, инициативност, 

деловитост, комуникативност и 

умения за работа в екип; 
- способност за обективна оценка на 
факти и данни, опит при изготвяне 
на документи; 
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2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3333. 

27.  Щабeн елемент за 

интегриране на силите 

на НАТО  в Букурещ, 

Румъния 

„Началник на отдел 

„Личен състав” 

подполковник

(капитан II 

ранг) 

/майор 

(капитан III 

ранг) 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3333. 

- познаване на планиращите 

документи за провеждане 

политиките по управление на 

човешките ресурси на Алианса; 

- опит по управление на човешки 

ресурси на ниво бригада или по-

старши щаб e предимство; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни; 

- добри организационни и 

координационни умения, 

инициативност, комуникативност. 

28.  Щабeн елемент за 

интегриране на силите 

на НАТО  в Букурещ, 

Румъния 

Щабен офицер 

„Снабдяване и 

услуги - клас III” 

майор 

/капитан III 

ранг 

от 

всички 

видове 

ВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- специалност от професионално 
направление „Военно дело” на 
образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” или 
„Магистър” в страната или 
приравнена квалификация в 
чужбина; 
-  специалност – логистика.  
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3333. 

- опит по логистичното планиране; 

- познаване на принципите и 

тенденциите в сферата на 

логистиката в НАТО; 

- опит от работа на ниво щаб на 

бригада/полк или по-високо; 

- опит в многонационалната 

логистика е предимство; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни; 

- умения за работа с актуалните 

версии на съвременните офисни 

програмни продукти; 

- добри координационни качества, 

инициативност, комуникативност. 

29.  Ескадрила за 

стратегически 

въздушни превози - 

Авиобаза Папа, 

Унгария 

Ръководител на 

група за обработка 

на пътници и товари 

старши 

сержант 

опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

ВВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 
- средно образование; 

- специалност – не се изисква 

определена. 
2. Ниво на владеене на чужд език 

- опит от товаро-обработка на 

транспортни самолети; 

- познаване на техниките и 

процедурите по обработка пътници 

и товари на транспортни самолети; 

- познаване на средствата и 
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съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3333. 

оборудването за обработка пътници 

и товари на транспортни самолети; 

- свидетелство за управление на 

мотокари; 

- организационни и 

координационни качества, 

инициативност, комуникативност. 

30.  Втори свързочен 

батальон на НАТО в 

Неапол, Италия 

Техник 

(комуникации) 

ефрейтор/ 

старши 

матрос 

 

от 

всички 

видове 

ВС 

Образование, специалност и/или 
квалификация: 
- средно образование; 

- специалност – комуникационни 

и информационни системи; 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език 2222. 

- опит от работа по конфигуриране и 

поддръжка на информационни 

мрежи; 

- способност за обективна оценка на 

факти и данни 

- инициативност, комуникативност и 

умения за работа в екип; 

- свидетелство за управление на 

МПС, категория “C” и „C+Е“. 

31.  Инициатива за 

въздушно земно 

наблюдение - 

Сигонела, Италия 

Анализатор на 

изображения  

младши 

сержант/ 

старшина II 

степен 

опит от 

изпълне

ние на 

длъжнос

ти във 

ВВС 

1. Образование, специалност 
и/или квалификация: 

- средно образование. 
2. Ниво на владеене на чужд език 
съгласно STANAG 6001: 
- английски език 3333. 

- опит от анализиране на 

изображения; 

- да познава техническите средства 

за анализ на изображения; 

- добри координационни качества, 

инициативност, комуникативност. 

 


