
 

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

09. 07. 2010 г.          № ОХ - 423            София 
 

Съдържание: 

 
Обявяване на конкурс за заемане на вакантни 

длъжности за военнослужещи в щабове и органи на 

международни организации 

 

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България и чл.1 във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба № Н - 

3/30.03.2004 г. за подбор на военнослужещи и граждански лица на кадрова 

военна служба от Въоръжените сили на Република България за работа в щабове 

и органи на международни организации (обн. ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.), 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 

военнослужещи от Въоръжените сили на Република България, съгласно 

приложението. 

2. Кандидатите за заемане на длъжностите следва да отговарят на 

изискванията на Наредба № Н - 3/30.03.2004 г.(обн. ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.) 

и изискванията за заемане на длъжността, съгласно приложението. 

3. До 21.07.2010 г. кандидатите, които отговарят на посочените 

изисквания, подават рапорт по команден ред до дирекция „Управление на 

човешките ресурси” на Министерство на отбраната, като в рапорта посочват 

телефони и електронна поща за контакт. 

4. До 23.07.2010 г. командирите (началниците) на военните 

формирования да осигурят преминаването по команден ред и получаването в 

Съвместното оперативно командване, Щабовете на видовете ВС и Щаба по 

осигуряването и поддръжката, само на подадени рапорти, които са 

окомплектовани съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 на Наредба № Н –

3/30.03.2004 г. (обн. ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.), независимо от резолюцията 

върху тях. 

5. До 27.07.2010 г. Съвместното оперативно командване, щабовете на 

видовете ВС и Щаба по осигуряването и поддръжката, да осигурят 

преминаването по команден ред и на 29.07.2010 г. да предоставят рапортите за 

участие в конкурса на дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО. 

Рапортите на кандидатите от Министерството на отбраната и структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната по чл.78 от Закона за отбраната и 
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въоръжените сили на Република България, след преминаване по команден ред, 

се изпращат до дирекция „Управление на човешките ресурси” – МО. 

6. До 04.08.2010 г. Комисия, съгласно Наредба № Н - 3/30.03.2004 г. (обн. 

ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.), назначена с моя отделна заповед, да проведе 

заседание за разглеждане на подадените рапорти и да допусне до конкурс 

кандидатите, които отговарят на изискванията съгласно т.2 на настоящата 

заповед. 

7. До 05.08.2010 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО да 

уведоми допуснатите за участие в конкурса кандидати. 

8. На 06.08.2010 г. началникът на „Център по психично здраве и 

превенция” на Военномедицинска академия да организира провеждането на 

оценка на психичните ресурси и психологическия потенциал на кандидатите. 

Резултатите от оценките на кандидатите да се представят на Комисията до 

10.08.2010 г. 

9. До 13.08.2010 г. Комисията: 

- да обсъди, проведе беседа и класира допуснатите кандидати; 

- да изготви и да ми представи за утвърждаване протокол с 

резултатите от конкурса. 

10. Дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО да изготви 

проект на заповед за дългосрочно командироване на спечелилите конкурса. 

11. Заповедта за обявяване на конкурса да се изпрати до всички структури 

на въоръжените сили, получаващи министерски заповеди и да се публикува във 

вестник „Българска армия”, в АИС на ръководния състав на Българската армия 

и в Интернет страницата на Министерството на отбраната (www.mod.bg), без 

разходване на финансови средства. 

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на постоянния секретар 

на отбраната. 

 

 

Приложение: Списък на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове и 

органи на международни организации 

 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

                                     АНЮ АНГЕЛОВ 

 

http://www.mod.bg/


Приложение 

СПИСЪК 

НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ  

В ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

В ЩАБА НА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”: 
 

I. Началник на отделение G-1 
 

1. Местоположение: Щаб на БрЮИЕ, Истанбул, Турция (ротира се през 2011 г. в Лариса, 

Гърция) 
 

2. Номер и наименование на длъжността: PECG 101 Chief CG1 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация :  

- бакалавър - придобита във ВВУ; 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 

3.2. специалност - не се изисква определена. 

3.3. военно звание – подполковник/майор.  

3.4. вид въоръжени сили - от Сухопътните войски. 

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

3.6. специфични изисквания: 

- опит по управление на човешки ресурси на ниво бригада или по-старши щаб; 

- организационни, координационни и комуникационни способности; 

- опит от работа с комуникационно и информационно офис оборудване; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO TOP SECRET 

или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
 

4. Основни задължения: 

4.1. Управлява, координира и упражнява контрол на работата на отделението; 

4.2. Отговаря за изготвянето и изпълнението на плановете за управление на човешки 

ресурси; 

4.3. Пряко докладва на командира и началник щаба на бригадата за въпросите, 

касаещи човешките ресурси и ги подпомага с експертиза; 

4.4. Отговаря за точността и спазване на сроковете и процедурите, свързани с 

рапортите и донесенията за личния състав, и координира с останалите отделения 

въпросите, касаещи личния състав; 

4.5. Разработва концепции, стандартизационни документи и стандартни оперативни 

процедури, свързани с личния състав, в съответствие с функционалните задължения на 

отделението. 
 

5. Допълнителни условия: 

По решение на Политико-военния направляващ комитет може да се наложи 

оперативно предислоциране и командироване. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 20.08.2010 година. 

 
 

II. Административен помощник/шофьор в офиса на началника на щаба 
 

1. Местоположение: Щаб на БрЮИЕ, Истанбул, Турция (ротира се през 2011 г. в Лариса, 

Гърция) 
 



2. Номер и наименование на длъжността: PECOS 006 Clerk/Driver 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация: - средно; 

3.2. специалност – не се изисква определена; 

3.3. военно звание – ефрейтор, младши сержант, сержант; 

3.4. вид въоръжени сили – от Сухопътните войски;  

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

3.6. минимален стаж в областта - 3 години  

3.7. специфични изисквания: 

- да има опит на ниво бригада; 

- познания и опит в работа с класифицирана информация; 

- да притежава поне 3-годишен опит като професионален водач на МПС, както и опит 

в управление на автомобил в различни теренни и сезонни условия; 

- компютърна грамотност - работа във Windows среда и приложенията на Microsoft 

Office; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “С”. 
 

4. Основни задължения: 

4.1. подготовка на кореспонденция съгласно стандартите на НАТО – регистриране и 

отчет; 

4.2. подпомага дейността на юридическия съветник на бригадата; 

4.3 отговаря за опазването на поверената му документация; 

4.4. отговаря за техническата изправност и поддръжка на поверения му автомобил; 

4.5 изпълнява и други задачи в сферата си на компетентност. 
 

5. Допълнителни условия: 

По решение на Политико-военния направляващ комитет може да се наложи 

оперативно предислоциране и командироване. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 20.08.2010 година. 
 
 

III. Административен помощник/шофьор в отделение G-3 
 

1. Местоположение: Щаб на БрЮИЕ, Истанбул, Турция (ротира се през 2011 г. в Лариса, 

Гърция) 
 

2. Номер и наименование на длъжността: PECG 303 Clerk/Driver 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация: - средно; 

3.2. специалност – не се изисква определена; 

3.3. военно звание – ефрейтор, младши сержант, сержант; 

3.4. вид въоръжени сили – от Сухопътните войски. 

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

3.6. минимален стаж в областта - 3 години  

3.7. специфични изисквания: 
- да има опит на ниво бригада; 
- да притежава поне 3-годишен опит като професионален водач на МПС. 
- познания и опит в работа с класифицирана информация; 
- опит в управление на автомобил в различни теренни и сезонни условия; 
- компютърна грамотност - работа във Windows среда и приложенията на 

Microsoft Office; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно” 



- свидетелство за управление на МПС, категория “С”. 
 

4. Основни задължения: 

4.1. подготовка на кореспонденция съгласно стандартите на НАТО – регистриране и 

отчет; 

4.2. подпомага дейността на администрацията на G-3; 

4.3. отговаря за Тактическия оперативен център (ТОС) на бригадата; 

4.4. отговаря за опазването на поверената му документация; 

4.5. отговаря за техническата изправност и поддръжка на поверения му автомобил; 

4.6. изпълнява и други задачи в сферата си на компетентност. 
 

5. Допълнителни условия: 
По решение на Политико-военния направляващ комитет може да се наложи 

оперативно предислоциране и командироване. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 20.08.2010 година 

 

 

В ЩАБА НА ВОЕННОМОРСКИЯ КОМАНДЕН КОМПОНЕНТ НА НАТО В НЕАПОЛ 

(MARITIME COMMAND HQ NAPLES): 

 
I. Щабен офицер по ученията 

 

1. Местоположение: Нисида, Неапол, Италия, щаб на Военноморския команден 

компонент на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OMS TEX 0060 - Staff Officer (Exercises) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация: 

- бакалавър - придобита във ВВУ; 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 

3.2. специалност – не се изисква определена 

3.3. военно звание – капитан III ранг  

3.4. вид въоръжени сили - от Военноморските сили 

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

3.6. специфични изисквания: 

- опит по въпросите на планирането в оперативен щаб; 

- опит от участие и планиране на учения; 

- организационни, координационни и комуникационни способности; 

- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

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

4. Основни задължения: 

4.1. подчинен на началника на отдел “Учения”; 

4.2. участва в групата за оперативно планиране; 

4.3. отговаря за прилагането и управлението на политиката на командването по 

ученията и разработване и спазване на разписанието им; 

4.4. подготвя и изнася брифинги по въпросите на ученията; 

4.5. координира ученията на Военноморския команден компонент на НАТО със 

Съюзното командване по операциите, Съюзното командване по трансформацията и с 

други щабове и организации; 

4.6. изготвя и поддържа графика на ученията, в които участва Военноморския 

команден компонент на НАТО; 



4.7. в зависимост от задачите е възможно да ръководи постоянни или временни 

работни групи. 
 

5. Допълнителни условия: 

- може да се наложи командироване в други щабове на НАТО с продължителност до 6 

месеца; 

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

границите на НАТО. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 1 септември 2010 г. 

 

 
II. Щабен офицер по назначаване и приоритизиране на целите 

 

1. Местоположение: Нисида, Неапол, Италия, щаб на Военноморския команден 

компонент на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OMS OWX 0020 Staff Officer (Targeting)  
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация:  

- бакалавър - придобита във ВВУ; 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 

3.2. специалност – не се изисква определена специалност. 

3.3. военно звание – капитан III ранг.  

3.4. вид въоръжени сили - от Военноморските сили. 

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

3.6. специфични изисквания: 

- опит от военноморски щаб; 

- опит от участие в учения на НАТО; 

- познаване на оперативните планиращи документи, щабните процедури и доктрината 

за съвместни операции на НАТО; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

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

4. Основни задължения: 

4.1. В текущите операции - Оценя ефекта от огневото поразяване и дава експертно 

мнение при определяне на целите. 

4.2. Участва в планирането, провеждането и оценяването на военноморски операции. 

4.3. Подпомага разработването на оперативните аспекти на политиката, касаещи 

военноморското огнево поразяване. Изготвя приоритизиран списък на целите. 

4.4. При необходимост участва в съвместната работна група за назначаване и 

приоритизиране на целите 

4.4. В зависимост от задачите може да се наложи да ръководи постоянни или 

временни работни групи. 
 

5. Допълнителни условия: 

- може да се наложи командироване в други щабове на НАТО с продължителност до 6 

месеца; 

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

границите на НАТО. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 1 септември 2010 г. 

 

 

 



III. Щабен помощник (Помощник на дежурния офицер) 

 

1. Местоположение: Нисида, Неапол, Италия, щаб на Военноморския команден 

компонент на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OМS OCX 0140 Staff Assistant (Duty 

Officer Assistant) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация – средно образование. 

3.2. специалност – не се изисква определена. 

3.3. военно звание – старши матрос, старшина І степен, старшина IІ степен. 

3.4. вид въоръжени сили - от Военноморските сили. 

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

3.6. минимален стаж в областта – 4 години. 

3.7. специфични изисквания: 

- опит в обработката и управлението на информацията, постъпваща от системите за 

електронно наблюдение на морското пространство; 

- опит от работа в щаб и от участие във военноморски учения; 

- опит в работа със създаване, съхранение и унищожаване на документи; 

- да притежава организационни и комуникативни умения; 

- компютърна грамотност – работа във Windows среда и приложенията на Microsoft 

office; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO COSMIC TOP 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
 

4. Основни задължения: 

4.1.  носи дежурства на смени в оперативния военноморски център; 

4.2. участва в поддържането на 24-часова бойна готовност на военноморските 

средства и платформи, които представляват интерес или са в зоната за отговорност на 

Военноморския команден компонент на НАТО 

4.3.  води дневник за получената и предадена информация и отчет за извършеното по 

време на дежурство;  

4.4. няма подчинени служители или командни функции. 
 

5. Допълнителни условия: 

- готовност за оперативно предислоциране и командироване в и извън границите на 

НАТО за срок от 6 месеца; 
 

6. Очаквана дата на заемане: 1 септември 2010 г. 

 
 

В ЩАБА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ 

(JFC HQ NAPLES): 
 
 

I. Началник на интегриран екип от съветници 
 

1. Местоположение: Багноли, Неапол, Италия, щаб на Съвместното командване на 

силите на НАТО 
 

2. Номер и наименование на длъжността: OJS GXC 0060 Integrated Advisory Team 

Leader 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация:  

- бакалавър - придобита във ВВУ; 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж; 



- генералщабна академия/генералщабен курс или приравнен чуждестранен колеж. 

3.2. специалност – не се изисква определена 

3.3. военно звание – полковник/капитан I ранг 

3.4. вид въоръжени сили - не се изисква определен 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език – 3333 съгласно STANAG 6001 

3.6. минимален стаж в областта - 10 години  

3.7. специфични изисквания: 

- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 

- предишен опит в оперативното планиране и в планиране и ръководство на учения; 

- организационни, координационни и комуникационни способности и опит от работа 

в екип; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

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

4. Основни задължения: 

4.1. отговаря пряко пред началника на щаба на командването за изпълнение на 

поставените пред екипа задачи; 

4.2. анализира процесите и предлага нови решения за подобряване на 

функционирането на щаба; 

4.3. предлага технически и функционални решения по отношение на проблеми, 

свързани с ресурсите; 

4.4. председателства интегрирания съветнически борд; 

4.5. подсигурява функционалните връзки и подходи по отношение на оперативните 

или ръководни функции в щаба на командването. 

4.6. в зависимост от задачите е възможно да ръководи постоянни или временни 

работни групи. 
 

5. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 1 септември 2010 г.  
 
 

II. Щабен офицер по медицинското осигуряване 
 

1. Местоположение: Багноли, Неапол, Италия, щаб на Съвместното командване на 

силите на НАТО 
 

2. Номер и наименование на длъжността: OJS RMX 0020 Medical officer (Joint 

Medical Co-ordinator) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация: 
- магистър по медицина 
3.2. специалност – обща медицина 

3.3. военно звание – подполковник/капитан ІІ ранг, полковник/капитан I ранг 

3.4. вид въоръжени сили - от всички видове 

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

3.6. минимален стаж по специалността - 6 години  

3.7. специфични изисквания: 

- знания и опит, свързан с дейностите по медицинско осигуряване на операции на 

НАТО или национални; 

- знания и опит, свързан с дейностите по медицинската логистика на национално 

ниво; 



- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
 

4. Основни задължения: 
4.1. координира работата на личния състав в медицинското отделение; 

4.2. изпълнява длъжността на заместник-медицински съветник на щаба; 

4.3. поддържа връзка с хуманитарните организации и агенции под егидата на ООН, 

занимаващи се с медицинското осигуряване при природни бедствия, аварии, кризи и 

въоръжени конфликти; 

4.4. участва в процеса на разработване на стандартизационните документи на НАТО 

по медицинското осигуряване; 

4.5. получава, обработва и анализира всички медицински донесения и доклади; 

4.6. при необходимост може да поеме ръководството и контрола на изпълнението на 

приоритетни дейности, възложени на една или няколко многонационални групи от щаба; 

4.7. при необходимост може да замества началника на отдела по медицинско 

осигуряване. 
 

5. Допълнителни условия: 
Длъжността е определена за участие в оперативно предислоциране и командироване в 

и извън границите на НАТО, като модул за медицинско осигуряване с готовност за 

развръщане до 30 дни. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 1 септември 2010 г. 
 
 

III. Икономически анализатор 

 

1. Местоположение: Багноли, Неапол, Италия, щаб на Съвместното командване на 

силите на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OJS KRJ 0240 Economic Analyst (Social 

Economy) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация 

- бакалавър - придобита във ВВУ 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 

3.2. специалност - разузнаване 

3.3. военно звание – майор / капитан III ранг 

3.4. вид въоръжени сили - от всички видове 

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

3.6. минимален стаж по специалността - 4 години 

3.7. специфични изисквания: 

- предишен опит в разузнавателно подразделение; 

- опит в събиране, обобщаване и анализ на разузнавателни данни; 

- опит в анализа на данни от различни разузнавателни източници; 

- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 

- познания в областта на социалната икономика са предимство; 

- опит от работа в международна среда е предимство; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
 



4. Основни задължения: 

4.1. извършва анализ на разузнавателни данни от класифицирани и некласифицирани 

източници в подкрепа на съвместни операции на трите вида ВС; 

4.2. изготвя разузнавателни доклади по настоящи военни, политически, социални, 

културни и икономически въпроси, касаещи действителни и потенциални противници в 

определен регион; 

4.3. участва в допълването съвместната разузнавателна оценка по отношение на 

социалната икономика; 

4.4. в зависимост от задачите може да се наложи да ръководи постоянни или временни 

работни групи. 
 

5. Допълнителни условия: 

- може да се наложи да е на разположение 24 часа за осигуряване на анализи; 

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

границите на НАТО. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 1 септември 2010 г. 
 
 
 

IV. Щабен офицер по ученията и подготовката в отдел “Учения и подготовка” 
 

1. Местоположение: Багноли, Неапол, Италия, щаб на Съвместното командване на 

силите на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OJS KTD 0120 Staff Officer (Exercise and 

Preparation) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация :  

- бакалавър - придобита във ВВУ; 

- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 

3.2. специалност – не се изисква определена 

3.3. военно звание – майор 

3.4. вид въоръжени сили - от Сухопътни войски 

3.5. ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно 

STANAG 6001 

3.6. минимален стаж в областта - 5 години  

3.7. специфични изисквания: 

- щабен опит на ниво бригада, по-старши национален щаб или щаб на НАТО (G-3); 

- курс за ориентация на щабни офицери в НАТО е предимство; 

- добри организаторски, координационни и комуникационни умения; 

- отлична компютърна подготовка за работа във Windows, мрежова среда и 

приложенията на Microsoft Office; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

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

4. Основни задължения : 

4.1. планира, организира и участва в ученията от програмата за подготовка и учения 

на щаба; 

4.2. подпомага планирането и координирането на подготовката на щаба за участие в 

операции и подготовката за мисии и учения; 

4.3. отговаря за мероприятията, свързани с ученията в щаба и изготвянето на 

анализите от участие в учения; 



4.4. участва в разработването и представянето на провежданата в НАТО политика, 

процедурите и плановете за провеждане на учения и съветва началника на отдела по 

всички въпроси, свързани с ученията; 

4.5. координира разработването на щабната политика и директивите по отношение на 

ученията; 

4.6. прави анализ на проведените учения и изготвя препоръки с цел усъвършенстване; 

4.7. при необходимост може да поеме ръководството и контрола на изпълнението на 

приоритетни дейности, възложени на една или няколко многонационални групи от щаба; 
 

5. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 1 септември 2010 г. 

 

 
V. Началник на склад 
 

1. Местоположение: Багноли, Неапол, Италия, щаб на Съвместното командване на 

силите на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OJS SSL 0150 Storekeeper (Customer Services) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация – средно образование  

3.2. специалност – не се изисква определена 

3.3. военно звание – сержант, старши сержант 

3.4. вид въоръжени сили - от Сухопътни войски 

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

3.6. минимален стаж в областта – 3 години  

3.7. специфични изисквания: 

- опит от съхранение и водене на отчет на материални средства; 

- компютърна грамотност – работа във Windows среда и приложенията на Microsoft 

Office; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
 

4. Основни задължения: 

4.1. зарежда, съхранява и раздава имущество и оборудване; 

4.2. въвежда и актуализира базата данни за наличното имущество; 

4.3. подготвя заявки и проверява коректността на постъпилите при него заявки; 

4.4. пакетира и изпраща имущество до вътрешни и външни получатели; 

4.5. използва автоматизираната система за следене на складовите наличности; 

4.6. изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 
 

5. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 1 септември 2010 г. 

 

 
VI. Щабен помощник (деловодител)  

 

1. Местоположение: Багноли, Неапол, Италия, щаб на Съвместното командване на 

силите на НАТО  
 



2. Номер и наименование на длъжността: OJS SSS 0140 Staff Assistant (Records and 

Documents Management) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

3.1. образование и квалификация – средно образование 

3.2. специалност – не се изисква определена 

3.3. военно звание – старши сержант/главен старшина; старшина/ мичман 

3.4. вид въоръжени сили - от всички видове 

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

3.6. минимален стаж в областта - 5 години 

3.7. специфични изисквания: 

- опит от работа на ниво щаб на бригада или по-старши; 

- опит от работа в деловодство или регистратура за обработка на информация; 

- опит в подготовка, получаване и изпращане на служебна кореспонденция; 

- координационни и комуникационни способности; 

- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 

- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO COSMIC TOP 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
 

4. Основни задължения: 

4.1. изпълнява длъжността Supervisor при отсъствие на титуляра; 

4.2. работи като сменник на офицера, отговорен за администриране на документите, 

обработвани в щаба на командването; 

4.3. поддържа и актуализира документите, изготвени в отдела; 

4.4. поддържа и актуализира библиотеката на щаба на Съвместното командване на 

силите на НАТО; 

4.5. подпомага и участва в годишните проверки на регистратурите на щаба на 

Съвместното командване на силите на НАТО. 
 

5. Допълнителни условия: 

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

на НАТО. 
 

6. Очаквана дата на заемане: 1 септември 2010 г. 
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