
З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

05.11.2015 г. № ОХ - 784     София 

 

 

Съдържание:  Относно обявяване на конкурси за заемане на академични 

длъжности „доцент“ и „главен асистент” за военнослужещи 

във Военна академия „Г. С. Раковски”. 
 

На основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 26, т. 15 и чл. 97 ал. 4 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 48, ал. 3 и 

чл. 50, ал. 1, Закона за висшето образование, § 1 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за висшето образование, чл. 18, ал. 1 и 3 и чл. 24 от Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, чл. 45, 53 и 55 от 

Правилника за прилагане на 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, чл. 24, ал. 4, т. 8 от 

Правилника за устройство и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“, 

чл. 97, чл. 116 и чл. 117 от Правилника за развитие на академичния състав на 

Военна академия „Г. С. Раковски“, раздел I, т. 3, б. „а”, раздели III и IV 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 № 14 от 27.10.2015 г.), 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Обявявам конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” – 1 

(едно) място за военнослужещ във Военна академия „Г. С. Раковски” за 

нуждите на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” от 

факултет „Командно-щабен”, както следва: 

- Област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”; 

- Професионално направление 9.2. „Военно дело”; 

- Научна специалност „Организация и управление на въоръжените 

сили”; 

- Учебни дисциплини: „Тактика на ВВС”, „Организация и използване 

на системата за зенитно-ракетно прикритие“, „Военни конфликти и поуки от 

практиката за ПВО“ и „Системи на въоръжение в авиацията и ПВО; 

- код на длъжността 3141 9006. 

1. Изисквания към кандидатите: 

1.1. Да притежават военно звание „подполковник” или „майор” с 

изпълнени условия по чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България; 

1.2. Да притежават военноотчетна специалност 2001; 



1.3. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ в 

професионално направление „Военно дело“, придобита във военна 

академия/командно-щабен колеж у нас или в чужбина; 

1.4. Да са придобили образователна и научна степен „доктор” в област 

на висшето образование „Сигурност и отбрана“, в професионално направление 

„Военно дело“, по научна специалност „Организация и управление на 

въоръжените сили“; 

1.5. Да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-

2-2, съгласно стандартизационно споразумение на НАТО – STANAG 6001; 

1.6. Не по-малко от 2 академични години: 

- да са заемали академична длъжност „асистент”, „главен асистент”, или 

- да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на 

научноизследователски екипи във Военна академия „Г. С. Раковски“ или в 

друго висше училище или научна организация, или 

- да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в 

област на висшето образование „Сигурност и отбрана“. 

1.7. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни 

публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и 

научната степен „доктор на науките”; 

1.8. Да са покрили минималните наукометрични данни за заемане на 

длъжността „доцент”, съгласно Приложение № 15 на Правилника за развитие 

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

1.9. Да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация 

с ниво не по-ниско от „Секретно”, „NATO Secret“ и „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. Необходими документи за участие в конкурса: 

2.1. Рапорт до началника на Военна академия „Г. С. Раковски”; 

2.2. Кадрова справка (изготвена от кадровия орган по местослужене с 

посочени военноотчетни специалности); 

2.3. Творческа автобиография, която включва информация за учебната и 

научноизследователската работа на кандидата; 

2.4. Копие на разрешението за достъп до класифицирана информация 

(кандидатите, които нямат такова разрешение да подадат изискуемите 

документи по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на 

класифицираната информация и да представят служебна бележка, че е 

стартирана процедура за издаване на разрешение за получаване на съответното 

ниво на достъп); 

2.5. Копие на документите от последното атестиране, заверено от 

съответния орган по личния състав; 

2.6. Диплома (или нотариално заверено копие) за придобита 

образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело” във Военна академия „Г. С. 

Раковски” или приравнени на нея от чуждестранни академии или колежи; 



2.7. Диплома за образователна и научна степен „доктор” (или 

нотариално заверено копие); 

2.8. Диплома за научна степен „доктор на науките“, ако има такава (или 

нотариално заверено копие); 

2.9. Свидетелство (или нотариално заверено копие) за научно звание 

или документ за заемана академична длъжност в друго висше училище, ако 

имат такива; 

2.10. Заверено копие на удостоверението за владеене на английски или 

френски език, съгласно стандартизационно споразумение на НАТО – STANAG 

6001; 

2.11. Таблица с наукометрични данни с класификация на публикациите 

по образец, Приложение № 15 от Правилника за развитие на академичния 

състав във Военна академия „Г. С. Раковски”; 

2.12. Публикуван монографичен труд или равностойни публикации в 

специализирани научни издания, които не повтарят представените за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен 

„доктор на науките”; 

2.13. Справка за цитиранията на кандидата – при наличие (без 

автоцитирания); 

2.14. Медицинско свидетелство (за работа); 

2.15. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на 

кандидата в съответната научна област; 

2.16. Други служебни бележки (по преценка на кандидата) за ефект от 

внедряване на разработки, авторитетни мнения, отзиви и др.; 

2.17. Заповед на министъра на отбраната за обявяване на конкурса за 

заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. 

Раковски” (копие); 

2.18. Научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други 

научни и научно-приложни разработки, описани в „Списък на научната 

продукция“ в съответствие с Приложение № 15 от Правилника за развитие на 

академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски” (в един екземпляр). 

II. Обявявам конкурс за заемане на академична длъжност „главен 

асистент” – 1 (едно) място за военнослужещ във Военна академия „Г. С. 

Раковски”, за нуждите на катедра „Логистика” във факултет „Командно-

щабен”, както следва: 

- Област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”; 

- Професионално направление 9.2. „Военно дело”; 

- Научна специалност „Организация и управление на въоръжените 

сили”; 

- Учебни дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията в 

операциите“, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на 

формированията от Българската армия“, „Поддръжка на техниката в 

операциите“ и „Организация на поддръжката на бронетанковата и автомобилна 

техника“; 

- код на длъжността 3142 9001. 



1. Изисквания към кандидатите: 

1.1. Да притежават военно звание „подполковник” или „майор” с 

изпълнени условия по чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България; 

1.2. Да притежават военноотчетна специалност 1001, 2001, 3001, 4001 

или 5001; 

1.3. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ 

в професионално направление „Военно дело“, придобита във военна 

академия/командно-щабен колеж у нас или в чужбина; 

1.4. Да са придобили образователна и научна степен „доктор” в област 

на висшето образувание „Сигурност и отбрана“, в професионално направление 

„Военно дело“, по научна специалност „Организация и управление на 

въоръжените сили“; 

1.5. Да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-

2-2, съгласно стандартизационно споразумение на НАТО – STANAG 6001; 

1.6. Да са покрили минималните наукометрични данни за заемане на 

длъжността „главен асистент”, съгласно Приложение № 15 на Правилника за 

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

1.7. Да притежават разрешение за достъп до класифицирана 

информация с ниво не по-ниско от „Секретно”, „NATO Secret“ и „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. Необходими документи за участие в конкурса: 

2.1. Рапорт до началника на Военна академия „Г. С. Раковски”; 

2.2. Кадрова справка (изготвена от кадровия орган по местослужене с 

посочени военноотчетни специалности); 

2.3. Диплома (или нотариално заверено копие) за придобита 

образователно-квалификационна степен „магистър” във Военна академия „Г. С. 

Раковски” или приравнени на нея от чуждестранни академии или колежи; 

2.4. Диплома за образователна и научна степен „доктор” (или 

нотариално заверено копие); 

2.5. Копие на документите от последното атестиране, заверено от 

съответния орган по личния състав; 

2.6. Копие на разрешението за достъп до класифицирана информация 

(кандидатите, които нямат такова разрешение да подадат изискуемите 

документи по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на 

класифицираната информация и да представят служебна бележка, че е 

стартирана процедура за издаване на разрешение за получаване на съответното 

ниво на достъп); 

2.7. Заверено копие на удостоверението за владеене на английски или 

френски език, съгласно стандартизационно споразумение на НАТО – STANAG 

6001; 



2.8. Таблица с наукометрични данни с класификация на публикациите 

по образец Приложение № 15 от Правилника за развитие на академичния 

състав във Военна академия „Г. С. Раковски”; 

2.9. Медицинско свидетелство (за работа); 

2.10. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на 

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

разработки и др.; 

2.11. Справка за цитирания на кандидата – при наличие (без 

автоцитирания). 

III. В двуседмичен срок от издаването на заповедта, началникът на 

Военна академия „Г. С. Раковски” да организира публикуването на обявите 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. За дата на подаване на документите от кандидатите, да се счита 

датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. 

Раковски”. 

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

публикуването на заповедта в интернет страницата на Министерството на 

отбраната. 

VII. 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 и IV 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 кандидати. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”. 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
 


