
З А П О В Е Д 
 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 

14.04.2014 г.                                  № ОХ - 278                                                  София 
 

 

 

Съдържание:   Относно обявяване на конкурси за заемане на академична 

длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. 

Раковски”. 
 

 

На основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 26, т. 15 от Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България, чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 1 от Закона 

за висшето образование, § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

висшето образование, чл. 3, ал. 1 и ал. 2 и чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, чл. 64а, ал. 1 и ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, раздел I, т. 3, б. „а” и раздел III от заповед на министъра на 

отбраната № ОХ-602/19.07.2011 г.,  и във връзка с предложение на Академичния 

съвет на Военна академия „Г. С. Раковски” (протокол № 7 от 25.03.2014 г.), 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 

I. Обявявам конкурси за заемане на академична длъжност „главен 

асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”, както следва: 
 

1. в научна област 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 

9.2. „Военно дело” - научна специалност „Организация и управление на 

въоръжените сили” по учебните дисциплини: „Тактика на ВВС”, „Обработване 

на радиолокационната информация и автоматизирани системи за управление в 

ПВО” и „Методика на подготовката във ВВС и ПВО (в)” за нуждите на катедра 

„Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” на факултет „Командно-

щабен” - 1 (едно) място за военнослужещ. 
 

Изисквания към кандидатите: 

а) да притежават военно звание „подполковник” с код на длъжността 

3142 9001 или „майор” с изпълнени условия по чл. 21 от Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,  

б) да притежават военноотчетна специалност 2001; 

в) да са придобили образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили”; 

г) да са покрили минималните наукометрични данни за заемане на 

длъжността „главен асистент”, съгласно Приложение 15 на Правилника за 

работа на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски”; 

д) да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от  2-2-2-2 

съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001; 

е) да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво не по-ниско от „Секретно”, „NATO Secret” или „EU Secret” (кандидатите, 



които нямат такова разрешение следва да отговарят на изискванията на чл. 40, 

ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). 
 

2. в научна област 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 

9.2. „Военно дело” - научна специалност „Организация и управление на 

въоръжените сили” по учебните дисциплини: „Организация и управление на 

комуникационно-информационните системи в оперативните и тактическите 

формирования”, „Комуникационно-информационни възли в оперативните и 

тактическите формирования” и „Защита на комуникационно-информационните 

системи” за нуждите на катедра „Комуникационни и информационни системи” 

на факултет „Командно-щабен” - 1 (едно) място за военнослужещ. 
 

Изисквания към кандидатите: 

а) да притежават военно звание „подполковник” с код на длъжността 

3142 9001 или „майор” с изпълнени условия по чл. 21 от Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,  

б) да притежават военноотчетна специалност 4001; 

в) да са придобили образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили”; 

г) да са покрили минималните наукометрични данни за заемане на 

длъжността „главен асистент”, съгласно Приложение 15 на Правилника за 

работа на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски”; 

д) да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от  2-2-2-2 

съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001; 

е) да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво не по-ниско от „Секретно”, „NATO Secret” или „EU Secret” (кандидатите, 

които нямат такова разрешение следва да отговарят на изискванията на чл. 40, 

ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). 
 

3. в научна област 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 

9.1. „Национална сигурност” - научна специалност „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на 

сигурността и отбраната”)” по учебните дисциплини: „Мениджмънт на 

човешките ресурси” и „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили” за 

нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” на факултет 

„Национална сигурност и отбрана” - 1 (едно) място за военнослужещ. 
 

Изисквания към кандидатите: 

а) да притежават военно звание „подполковник”/„капитан II ранг” с код 

на длъжността 3142 9001 или „майор”/„капитан III ранг”  с изпълнени условия 

по чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България,  

б) да притежават военноотчетна специалност 1001, 2001, 3001, 4001 или 

5001; 

в) да са придобили образователна и научна степен „доктор”; 

г) да са покрили минималните наукометрични данни за заемане на 

длъжността „главен асистент”, съгласно Приложение 15 на Правилника за 

работа на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски”; 



д) да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от  2-2-2-2 

съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001; 

е) да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво не по-ниско от „Секретно”, „NATO Secret” или „EU Secret” (кандидатите, 

които нямат такова разрешение следва да отговарят на изискванията на чл. 40, 

ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). 
 

II. Необходими документи за участие в конкурсите: 

а) рапорт до началника на Военна академия „Г. С. Раковски”; 

б) кадрова справка (изготвена от кадровия орган по местослужене с 

посочени военноотчетни специалности); 

в) диплома за образователна и научна степен „доктор” (или нотариално 

заверено копие); 

г) диплома (или нотариално заверено копие) за придобита 

образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело” или „Национална сигурност” във 

Военна академия „Г. С. Раковски” или приравнена на нея от чуждестранна 

академия или колеж, ако има такава; 

д) списък на публикации, изобретения и други научно-приложни 

разработки; 

е) таблица с наукометрични данни с класификация на публикациите – по 

образец Приложение 15 на Правилника за работа на академичния състав във 

Военна академия „Г. С. Раковски”; 

ж) справка за цитиранията на кандидата (без автоцитиранията) – при 

наличие; 

з) други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на 

кандидата в съответната научна област, като изобретения, научно-приложни 

разработки и др. 

и) копие на документите от последното атестиране, заверено от 

съответния орган по личния състав;  

к) копие на разрешението за достъп до класифицирана информация; 

л) заверено копие на удостоверението за владеене на английски или 

френски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 

6001; 

м) медицинско свидетелство (за работа); 
 

III. В двуседмичен срок от издаването на заповедта началникът на 

Военна академия „Г. С. Раковски” да организира публикуването на обяви за 

конкурсите в „Държавен вестник”.  
 

IV. Срок за подаване на документите от кандидатите за участие в 

конкурсите – 2 (два) месеца от обявлението в „Държавен вестник”. 
 

V. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 

публикуването на заповедта в интернет страницата на Министерството на 

отбраната. 
 

VI. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски”: 



- да организира провеждането на конкурсите в съответствие със Закона 

за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за 

прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България 

и с раздел III от заповед на министъра на отбраната № ОХ-602/19.07.2011 г.; 

- в 5-дневен срок след избора да изпрати в дирекция „Управление на 

човешките ресурси” предложение за назначаване на избраните лица.  

 

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


