
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

25.01.2016 г.          № ОХ - 68            София 
 

Съдържание: 

 

Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за 

военнослужещи в задгранично представителство на Р 

България, в международни организации и в други 

международни инициативи 

 

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

Република България и във връзка с чл. 71 „а” и чл. 71 „д” от Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

(ППЗОВСРБ), 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 

военнослужещи и цивилни служители в задгранично представителство на Р 

България, международни организации и в други международни инициативи 

(Приложение). 

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

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

длъжността, съгласно Приложението.  

3. До 22.02.2016 г. кандидатите, които отговарят на изискванията по т.2, 

да подадат рапорт по команден ред. 

4. До 25.02.2016 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; 

-   служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща за контакт; 

- копия от 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. 11, „б” на МЗ № ОХ-219/19.03.2013 г., считано към срока посочен в т. 3 

на настоящата заповед; 

-  кадрова справка; 

-  заверено копие от атестационния формуляр; 

- копие от протокол за годишен профилактичен медицински преглед с 

отразени последващи експертни решения по годността, заверено към датата на 

подаване на рапорта от кадровия орган по местослужене. 
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5. До 02.03.2016 г. Съвместното командване на силите и щабовете на 

видовете въоръжени сили да предоставят рапортите на кандидатите за участие в 

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

кандидатите след преминаване по команден ред, се изпращат в дирекция 

„Управление на човешките ресурси” – МО до 02.03.2016 г. година. 

6. До 12.03.2016 г. Комисията, определена с МЗ No ОХ-499/22.07.2015 г., 

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

изготви протокол за допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на 

условията по т. 2 от настоящата заповед. 

7. До 18.03.2016 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО да 

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

т. 6, чрез преките им командири (началници) или ръководители на структури, 

както и непосредствено по телефон и/или имейл. 

8.  До 08.04.2016 г. Комисията по т.6 да разгледа на заседание 

кандидатурите на допуснатите кандидати по документи, да проведе 

събеседване с тях и да ги класира.  

9.  До 15.04.2016 г. Комисията по т.6 да организира изготвянето на 

мотивиран протокол с резултатите от класирането на кандидатите и го 

представи на Министъра на отбраната.  

10. 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) или ръководители на 

структури, както и непосредствено по телефон и/или имейл, и да организира 

процедурата за дългосрочно командироване на определените кандидати, 

съгласно чл. 71 „в“ и чл. 71 „п” от ППЗОВСРБ.  

11. 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: Списък на вакантните длъжности за заемане от 

военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в задгранично 

представителство на Р България, в международни организации  и  в други 

международни инициативи. 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

      

 

 НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
  

http://www.mod.bg/
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 Приложение 

С П И С Ъ К 
 

НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В 

ЗАДГРАНИЧНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ, В МЕЖДУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

А. В ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС В 

БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ 

 

I. Координатор за Работната група на Военния комитет на ЕС  
 

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

Постоянното представителство на Р България в Европейския съюз.  

2. Номер и наименование на длъжността: Координатор за Работната група на Военния 

комитет на ЕС. 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – не се изисква определена. 

б) военно звание – подполковник (капитан II ранг). 

в) вид въоръжени сили - от всички видове. 

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

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

- да заема длъжност на стратегическо ниво; 

- да познава процесите на изграждане на архитектурата на ЕС, на европейска и 

глобална сигурност; 

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

националната сигурност; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

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

екип; 

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

продукти; 

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

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 6 декември 2016 година. 

з)  период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в Постоянното представителство на  

Р България към ЕС. Служителят участва в работата на Военния комитет (ВК) на ЕС. 
 

5. Подчиненост: Пряко е подчинен на заместника на военния представител на НО във ВК 

на ЕС. 

6. Основни задължения: 

а) участва в работата на Работната група на Военния комитет на ЕС; 

б) участва в работата на Работната експертна група на Военния комитет на ЕС по 

военните способности;  
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в) подпомага участието на военния представител в работата на Военния комитет на ЕС 

съобразно функционалната си експертиза; 

г) представя и защитава националната позиция по обсъжданите въпроси в Работната група 

на Военния комитет на ЕС по военните способности; 

д) своевременно запознава заместника на военния представител във Военния комитет на 

ЕС и с развитието на дискусиите. Лично участва в заседанията на Военния комитет;  

е) изготвя отчети, справки, анализи и становища в сферата на своите отговорности; 

ж) участва в подготвителните заседания на Надзорния съвет на Европейската агенция за 

отбранителни изследвания във формат Национални директори по планиране на отбраната; 

з) изпълнява задълженията на заместника на военния представител във военния комитет 

на ЕС в негово отсъствие; 

и) изпълнява и други задачи, поставяни му от постоянния представител в ЕС, военния 

представител на началника на отбраната и неговия заместник. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

ЕС. 

 

Б. ВЪВ ВОЕНЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ, 

БЕЛГИЯ 

 

I. Офицер в отдел “Ресурсна поддръжка” 
 

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

Брюксел, Военен секретариат на Европейския съюз. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: LGC-07, офицер в отдел “Ресурсна 

поддръжка” в дирекция „Логистика”. 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – логистика; 

б) военно звание – подполковник/майор (капитан II ранг/ капитан III ранг); 

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

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

            - Владеенето на френски език е предимство; 

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- опит от работа в национален или международен щаб; 

- опит в сферата на оперативното планиране на материално-техническото и 

транспортното осигуряване; 

- да познава структурата и функциите на Военния секретариат на ЕС; 

- да познава планиращите документи в областта на материално-техническото и 

транспортното осигуряване; 

- организационни, координационни и комуникативни способности; 

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

продукти; 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 6 септември 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години 
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4. Описание на длъжността: Отделът осигурява експертиза в областта на  материално-
техническото и транспортното осигуряване, здравна и медицинска поддръжка, инженерна и 
юридическа експертиза в изпълнение на ангажиментите на дирекцията. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел “Ресурсна поддръжка”. 
6. Основни задължения: 

а) разработване на въпросите по материално-техническото и транспортното осигуряване, 

включително аспектите за стратегическото придвижване в плановете за провеждане на 

операции и учения от силите на ЕС; 

б) координиране на военната транспортна поддръжка при провеждане на операции в 

отговор на природни бедствия; 

в) установява и поддържа контакти с основните доставчици на материално-техническото 

и транспортното осигуряване за страните от и извън ЕС. 
г) поддържа база-данни на доставчиците на материално-техническото и транспортното 

осигуряване за страните от и извън ЕС; 

д) участва в сформирането на военни елементи на ЕС в зони на потенциални операции на 

ЕС; 

е) усилва оперативния щаб и оперативния център на ЕС; 

ж) извършва анализ и оценка на материално-техническото и транспортното осигуряване 

на силите на ЕС; 

з) изпълнява и други задачи, поставяни му от началника на отдел “Ресурсна поддръжка”. 

7. Допълнителни условия: 

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

ЕС. 

 

В. В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В БРУНСУМ, 

ХОЛАНДИЯ: 

 

I.  Офицер за координация 
 

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

Брунсум, Съвместно командване на силите на НАТО (JFC-BR).  

2. Номер и наименование на длъжността:  ZJN TDX 0020, Coordination Officer. 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – не се изисква определена. 

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

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

-  щабен опит в национален щаб на оперативно или стратегическо ниво, или 

международен щаб; 

- добро познаване на организационната структура на НАТО, оперативните планиращи 

документи, щабните процедури и доктрината за съвместни операции; 

- способност за обективна оценка на факти и данни, опит при изработването на 

нормативни документи; 

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

екип; 
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- умения за работа с компютър с актуалните версии на съвременните програмни 

продукти; 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 21 юни 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Доктрини и поуки от практиката” в 

дирекция „Планиране“ на щаба на Съвместно командване на силите на НАТО (JFC-BR). 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Доктрини и поуки от практиката” в 

дирекция „Планиране“ на щаба на Съвместно командване на силите на НАТО (JFC-BR). 
 

6. Основни задължения: 

а) осигурява общото управление и координация на административните функции на 

отдела, включително разработването и прилагането на вътрешни административни политики 

и процедури; 

б) координира работата на щабните органи с другите щабовете в рамките на командната 

група, органите за осигуряване, органите за управление на информацията, за прилагане на 

доктрините и уроците от практиката; 

в) осигурява навременното и правилното разпределение на задачите в рамките на отдел 

„Доктрини и поуки от практиката“ и тяхното изпълнение в срок и в съответствие с 

действащите доктрини и установени поуки от практиката; 

г) в зависимост от изискванията, може да се наложи да ръководи и контролира работните 

приоритети на един или повече мултифункционални екипи от щаба; 

д) контролира навременното разпространение на входящата кореспонденция, съобщения и 

електронна поща и качеството на изходящата кореспонденция, в съответствие с действащите 

директиви, политики и процедури; 

е) при необходимост може да изпълнява задълженията си на друго място в рамките на 

организацията. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

II. Щабен офицер (Регионално координиране) 
 

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

Брунсум, Съвместно командване на силите на НАТО (JFC-BR).  

2. Номер и наименование на длъжността:  ZJN MPE 0060, Staff Officer (Regional 
Coordination). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – не се изисква определена. 

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

в) вид въоръжени сили - от всички видове; 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

-  щабен опит от работа в национален щаб на оперативно или стратегическо ниво, или 

международен щаб; 
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- добро познаване на организационната структура на НАТО, оперативните планиращи 

документи и щабните процедури; 

- да има опит в изпълнение съвместни задачи на военни структури и цивилни 

организации, свързан с гражданско-военните отношения; 

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

екип; 

- способност за обективна оценка на факти и данни, опит при изработването на 

нормативни документи; 

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

продукти; 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 21 юни 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Военно сътрудничество“ в дирекция 

„Планиране“ на щаба на Съвместно командване на силите на НАТО (JFC-BR). 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отделение „Регионална координация“ в 

отдел „Военно сътрудничество“ в дирекция „Планиране“ на щаба на Съвместно командване 

на силите на НАТО (JFC-BR). 
 

6. Основни задължения: 

а) събира и анализира целия изходен материал, предоставен от регионалните щабни 

офицери, както и от съответните интернет източници за включването на информацията в 

актуализираната сводка на началника на отдел „Военно сътрудничество“; 

б) обобщава информацията от интернет страниците на междуправителствените и 

неправителствени организации за включването й в актуализираната сводка на началника на 

отдел „Военно сътрудничество“; 

в) ръководи изготвянето на периодичните доклади, по указания на началника на отдел 

„Военно сътрудничество“; 

г) допринася за подготовката на началника на отдел „Военно сътрудничество“ в процеса 

на периодичния преглед на мисията (PMR); 

д) ръководи създаването и поддържането на преки контакти с държавите в процеса на 

евро-атлантическата интеграция, консултирането и подпомагането им за потенциалното им 

членство в НАТО, както и за обучението и развитието им по програмите за партньорство; 

е) при необходимост, предоставя съвети по въпросите на оперативното планиране и 

процеса на вземане на решение в рамките на щаба и помага на други щабове на НАТО при 

разработване на политики, доктрини и обучение; 

ж) контролира поддържането на връзка с развърнатите щабове на НАТО или военните 

звена за връзка (MLO), точките за контакт в посолствата, регионалните и местни 

организации, които отговарят за сигурността на назначените зони на отговорност; 

з) контролира поддръжката на база данни от ключови събития за реформа в областта на 

сигурността и инциденти в рамките на съответната зона на отговорност, наблюдава за 

предоставянето на точен обобщен доклад и анализ на тенденциите от архива; 

и) осигурява развитието и следи статистическата информация, отразява напредъка, 

постигнат в областта на реформата в сектора за сигурност; 

й) в зависимост от изискванията, може да се наложи да ръководи и контролира работните 

приоритети на един или повече мултифункционални екипи от щаба. 
 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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Г. В СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ, 

ИТАЛИЯ: 

 
I. Щабен офицер (Хуманитарни анализи) 
 

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

НАТО (JFC-NP) 

2. Номер и наименование на длъжността: ZJS IAA 0100 Staff officer (Humanitarian 

Analyst) 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – разузнаване. 

б) военно звание – подполковник / капитан II ранг 

в) вид въоръжени сили - от всички видове 

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

д) минимален стаж по специалността – не е определен 

е) специфични изисквания: 

- предишен опит от работа в разузнавателно формирование / структура; 

- 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 с актуалните версии на съвременните програмни 

продукти; 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 26 август 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Разузнаване, анализ на 

разузнавателна информацията и продукция” в дирекция „Разузнаване“ на щаба на Съвместно 

командване на силите на НАТО (JFC-NP). 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Разузнаване, анализ на 

разузнавателна информацията и продукция“ (OJS IAA 0010) на щаба на Съвместно 

командване на силите на НАТО (JFC-NP). 

6. Основни задължения: 

а) извършва анализ на разузнавателни данни от класифицирани и некласифицирани 

източници в подкрепа на съвместни операции; 

б) изготвя разузнавателни доклади по настоящи военни, политически, социални, културни 

и икономически въпроси, касаещи действителни и потенциални противници в определен 

регион; 

в) участва в допълването съвместната разузнавателна оценка по отношение на социалната 

икономика; 

г) в зависимост от задачите може да се наложи да ръководи постоянни или временни 

работни групи. 
 

7. Допълнителни условия: 

Може да се наложи да е на постоянно разположение за осигуряване на анализи; 

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

НАТО. 
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Д. В СУХОПЪТНОТО КОМАНДВАНЕ НА НАТО В ИЗМИР, ТУРЦИЯ: 

 

I. Щабен офицер (Оценка на способностите) 
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Измир, Турция, 

Сухопътно командване на НАТО. 
 

2. Номер и наименование на длъжността: ZLC TER 0030, Staff Officer (Evaluation).  

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – не се изисква определена. 

б) военно звание – подполковник  

в) вид въоръжени сили - от Сухопътни войски. 

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

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

- щабен опит от работа в национален щаб 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, опит при изработването на 

нормативни документи; 

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

екип; 

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

продукти; 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 21 юни 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Учения и подготовка“ на 

Сухопътното командване на НАТО. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отделение „Оценка на способностите“ в 

отдел „Учения и подготовка“ на Сухопътното командване на НАТО.  
 

6. Основни задължения: 

а) осигурява експертиза по въпросите на оценка на способностите; 

б) разработва политики и процедури в областта на оценката на способностите; 

в) координира мероприятията по оценка на способностите на декларираните 

формирования между структурите на НАТО и националните щабове; 

г) участва в групата на щаба на Сухопътното командване, като част от групите за 

сертификация на старшите национални щабове и координира процеса на оценка на 

способностите на декларираните формирования;  

д) организира, планира и провежда мероприятия, свързани с учения и подготовка за 

подпомагане процеса на потвърждаване и сертификация на поддържащи щабове и сили, в 

съответствие с изискванията на стандартите на Съюзното командване на НАТО по 

операциите. 

е) Участва в разработването на изследвания и доклади. 
 



 

 10 

7. Допълнителни условия: 

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

на НАТО в период до 180 дни. 

 

Е. ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНО КОМАНДВАНЕ НА НАТО РАМЩАЙН, 

ГЕРМАНИЯ: 
 

I. Началник на отдел (Бойна поддръжка) 
 

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

Германия, Военновъздушно командване на НАТО.  

2. Номер и наименование на длъжността: ZAC JLX 0010, Branch Head (Combat Service 

Support) 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – логистика. 

б) военно звание – подполковник.  

в) вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 

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

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

- 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; 

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

продукти; 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 21 юли 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Бойна поддръжка“ във 

Военновъздушното командване на НАТО. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на помощник-началника на щаба по операциите на 

Военновъздушно командване на НАТО. 

6. Основни задължения: 

а) участва в планирането на операциите на командването; 

б) информира относно критичните въпроси по бойната поддръжка за планираните и 

провежданите операции от командването; 

в) подготвя и изнася брифинги по въпросите на бойната поддръжка; 

г) участва във всички мероприятия, свързани с бойната поддръжка в командването; 

д) подпомага изготвянето и координирането на директиви и заповеди, касаещи 

командването; 

е) изпълнява и други задачи, поставени му от помощник-началника на щаба по 

операциите на Военновъздушното командване на НАТО. 
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7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

Ж. ВЪВ ВОЕННОМОРСКОТО КОМАНДВАНЕ НА НАТО В НОРДУУД, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 
 

I. Щабен офицер (Индивидуално и комплексно обучение) 
 

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

Великобритания, Военноморско командване на НАТО.  

2. Номер и наименование на длъжността: ZMC TET 0020, Staff Officer (Individual 

Training Fundmgr Training) 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – не се изисква определена. 

б) военно звание – капитан II ранг.  

в) вид въоръжени сили - от Военноморските сили. 

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

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

- щабен опит от участие и планиране на учения; 

- опит от провеждане на военноморски операции; 

- методически и практически опит от провеждане на обучение на военнослужещи и на 

формирования; 

- способност за обективна оценка на факти и данни, опит при изготвянето на 

нормативни документи; 

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

екип; 

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

продукти; 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 21 юни 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 
 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Подготовка и учения“ във 

Военноморското командване на НАТО. 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Подготовка и учения“ във 

Военноморското командване на НАТО. 

6. Основни задължения: 

а) отговаря за всички въпроси, свързани с индивидуалното обучение в щаба на 

Военноморското командване на НАТО; 

б) подпомага организирането, планирането и провеждането на обучението на 

новодошлите и допълнителни (придадени) служители  в щаба; 

в) подготвя и изнася брифинги по въпросите на обучението; 

г) координира обучението с други щабове и агенции на НАТО; 

д) информира командната група на щаба относно критичните въпроси по обучението за 

планираните и провежданите операции от командването; 

е) участва във всички мероприятия, свързани с обучението в командването; 
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ж) подпомага изготвянето и координирането на директиви и заповеди, касаещи 

обучението; 

з) изпълнява и други задачи, поставени му от началника на отдел „Подготовка и учения“ 

във Военноморското командване на НАТО. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 

 

З.  В КОРПУСА ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ НА НАТО В ИТАЛИЯ (NRDC-IT), 

СОЛБИАТЕ ОЛОНА, ИТАЛИЯ: 
 

I. Щабен офицер (Съвместно управление на огъня) 
 

1. Местоположение: Солбиате Олона, Италия. Корпус за бързо развръщане на НАТО 

(NRDC-IT). 

2. Номер и наименование на длъжността: SO  JFIRES OPS (A). 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация:  

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

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

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

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

- специализация – земна артилерия 

б) военно звание – подполковник 

в) вид въоръжени сили - от Сухопътни войски 

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

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

- опит като офицер по управление на огъня в щаб на бригада или по-старши щаб; 

- 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;  

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 9 октомври 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е отдел „Съвместно управление на огъня“ в щаба 

на Корпуса за бързо реагиране на НАТО в Италия. 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Съвместно управление на огъня“. 

6. Основни задължения: 

а) Подчинен е на старшия щабен офицер по управление на огъня (SO 1 FCOORD Ops) и 

изпълнява неговите указания. 

б) Подготвя информационни и отчетни брифинги по специалността. 

в) Отговаря за подготовката и изпълнението на елементите от управление на огъня в 

плана за огневото поразяване на корпуса. 

г) Координира участието на личния състав от организационната единица, в която работи в 

различни форми на обучение и в учения. 

д) Изпълнява и други свързани със специалността му задачи по указания на старшия 

щабен офицер по управление на огъня. 

7. Допълнителни условия: 

Опит от работа в многонационална среда е предимство. 

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

страните-членки на НАТО. 
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И.   В МНОГОНАЦИОНАЛНИЯ СЪВМЕСТЕН ЩАБ В УЛМ, ГЕРМАНИЯ  
 

I. Щабен офицер по планиране и оценка на операциите 
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Улм, Германия, 
Многонационален съвместен щаб (MnJ HQ-Ulm).  

2. Номер и наименование на длъжността:  512/003, Staff Officer Future Ops & 

Assessment. 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – не се изисква определена. 

б) военно звание – майор/подполковник (капитан III р/капитан II р); 

в) вид въоръжени сили - от всички видове ВС; 

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

д) минимални години професионален опит – не са уточнени;  

е) специфични изисквания: 

- национален или международен опит по стратегическо/оперативно планиране; 

- да познава процесите на оперативно планиране на съвместни операции и операции на 

НАТО и ЕС; 

- познаването на продукта за оперативно планиране TOPFAS/NATO e предимство; 

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

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

з) свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво „NATO SECRET”, “EU 

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

и) очаквана дата на заемане на длъжността: след 13 ноември 2016 година 

й) период на заемане на длъжността: три години. 

4. Описание на длъжността: Длъжността е в отдел „Планиране на операциите”.  

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел „Планиране на операциите”. 

6. Основни задължения: 

а) синхронизира процеса на планиране и оценка на операциите в отдела; 

б) разработва основни оперативни документи за оценка на операциите; 

в) разработва оценката на операциите по отношение на постигане на целите на мисията в 

непосредствена координация и сътрудничество с планиращите операциите;  

г) участва в оперативното планиране в рамките на синхронизацията и оценката на 

провеждането на операциите; 

д) планира и съветва дирекция (division) CJ3 и личния състав от щаба относно 

синхронизацията и оценката на провеждането на операциите;  

е) участва в мисии за събиране на информация като част от оперативна свръзка и група за 

разузнаване и/ или други мисии по придобиване на информация в потенциални зони на 

операции; 

ж) замества началника на отдела и изпълнява и други задачи, поставени от началника на 

отдела. 

7. Допълнителни условия: 

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

НАТО. 
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Й. В ЩАБА НА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” В ЛАРИСА, ГЪРЦИЯ: 
 

I. Началник на отделение G-1 
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Лариса, Гърция, 

Щаб на БрЮИЕ.  

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

3. Изисквания за заемане на длъжността: 

а) образование, специалност и/или квалификация: 

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

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

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

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

- специализация – не се изисква определена. 

б) военно звание – подполковник.  

в) вид въоръжени сили - от Сухопътните войски. 

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

д) минимални години професионален опит – не са определени. 

е) специфични изисквания: 

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

за предимство; 

 - познаване на планиращите документи за провеждане на операциите по поддържане 

на мира на ООН; 

- способност за обективна оценка на факти и данни; 

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

екип; 

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

продукти; 

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

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

ж) очаквана дата на заемане на длъжността: 30 август 2016 година. 

з) период на заемане на длъжността: до 1 септември 2017 година, с възможност за 

удължаване до 30 август 2019 г., след определяне на следващата страна – домакин на щаба на 

БрЮИЕ. 

4. Описание на длъжността: Отделението осъществява дейностите, свързани с 

управлението на човешките ресурси в бригадата. 

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

6. Основни задължения: 

а) управлява, координира и упражнява контрол на работата на отделението. 

б) отговаря за изготвянето и изпълнението на плановете за управление на човешки 

ресурси на бригадата. 

в) пряко докладва на командира и началник щаба на бригадата по въпросите, касаещи 

човешките ресурси и ги подпомага с експертиза; 

г) 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; 

д) разработва концепции, стандартизационни документи и стандартни оперативни 

процедури, свързани с управлението на човешките ресурси, в съответствие с 

функционалните задължения на отделението. 

7. Допълнителни условия: 

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

оперативно предислоциране и командироване. 

 


